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Az ajánlattételi dokumentáció tartalma:   

 

I. Útmutató az ajánlat elkészítéséhez (általános tudnivalók, feladat meghatározása) 

II. Az ajánlatok felbontása és értékelése 
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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
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I. Általános tudnivalók: 
 

A Tiszavasvári Város Önkormányzata ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket a „ÉAOP-

4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon 

található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyában. 

 

Az ajánlattételi dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban 

foglaltakat, a dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Amennyiben a 

dokumentáció ugyanazon előírás tekintetében eltérő információt tartalmaz a felhíváshoz 

képest, abban az esetben a felhívás az irányadó. 

 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát, a 

Kbt. 41.§-a alapján.  

 

Jelen dokumentáció számos mintát tartalmaz, melyeket Ajánlatkérő állított össze. Ajánlattevők 

számára a minták alkalmazása csak ajánlott, nem kötelező. Ajánlatkérő ugyanakkor felhívja a T. 

Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a minták az ajánlattétel megkönnyítése mellett a bírálat 

gyorsítását is szolgálják. Amennyiben Ajánlattevő más mintákat kíván alkalmazni, annak 

adattartalmának teljességéért, az előírásoknak való megfelelőségéért Ajánlattevő felel. 

Amennyiben valamely nyilatkozatot csatolni szükséges az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetre vonatkozóan, és az Ajánlattevő Ajánlatkérő által adott nyilatkozatmintát kívánja 

alkalmazni, a nyilatkozat alanyaként értelemszerűen az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezet jelölendő meg. 

 

A közbeszerzési eljárás fajtája, indoklása: 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 

Harmadik rész 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 

folytat le, tekintettel arra, hogy jelen beszerzés tárgya építési beruházás (kivitelezés), melynek 

becsült értéke nem éri el ÁFA nélkül nettó 150.000.000 Ft-ot. 

 

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben olyan gazdasági szereplőknek kell 

ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy 

költségvetési szervek, és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az 
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ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. A kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt 

korlátozó rendelkezés az ilyen eljárásokban nem alkalmazandó. 

 

Az Ajánlattevő köteles a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kezelni, 

amelyről harmadik személy részére semmiféle részletet ki nem szolgáltathat, hacsak ezen 

harmadik személy nem készít és nyújt be anyagot az Ajánlattevő számára a munkák (illetve az 

ajánlat) egy részére vonatkozóan. 

Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az 

abban leírt munkák céljára. 

 

Ajánlattevő 

 

A Kbt. 4.§ 1. pont értelmében ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 

eljárásban ajánlatot nyújt be. Gazdasági szereplőnek bármely természetes személy, jogi személy, 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet minősül, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy 

építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

 

Közös Ajánlattevő(k) 

 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem 

tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott 

gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő 

nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.  

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az eljárásban a ajánlattételi 

határidő lejárta után változás nem következhet be.  
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Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog 

közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre 

vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az 

ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy 

gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 

milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

 

Közös Ajánlattevők nevében eljáró képviselő: 

 

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt (az egyik konzorciumi tagot) megjelölni. A 

közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a 

közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét).  

 

Egyéb szabályok: 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a 

következőkben ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívta fel a 

közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét:  

A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.267/2009/11. ítélete szerint a konzorciumoknak jogképességük, 

önálló jogalanyiságuk nincs, saját nevük alatt jogok szerzésére és kötelezettségek vállalására 

nem jogosultak. A konzorciumot polgári jogi szerződés hozza létre, a konzorciumi szerződés a 

szerződő felek között kötelmi jogviszonyt keletkeztet. A konzorciumi szerződéssel nem jön 

létre a szerződő felektől elkülönült jogi személy. Sem a Kbt., sem más jogszabály a 

konzorciumot jogalanyisággal, jogképességgel nem ruházza fel, ezért harmadik személyek felé 

szerződéses nyilatkozatot a tagok személyesen vagy képviselő útján tehetnek. 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevő Ajánlattevők által 

kötött együttműködési megállapodást. 

 

Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) a közös ajánlattevők nevét, székhelyét; 
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b) a konzorciumot képviselő konzorciumi tag (konzorciumvezető) megjelölését 

azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi 

tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben jelen közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé 

megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; továbbá a 

megállapodásban a konzorcium tagjainak a képviselő tagot fel kell 

jogosítaniuk arra, hogy a közbeszerzési eljárás során nevükben nyilatkozatot 

tegyen, kötelezettséget vállaljon, a csatolandó dokumentumokat helyettük és 

nevükben aláírja (nyertesség esetén kötendő szerződés és az együttműködési 

megállapodás kivételével) 

c) a képviselő nevében aláíró természetes személy nevét és mellékletként 

csatolva aláírási címpéldányát vagy közjegyző által hitelesített aláírási mintáját.  

d) közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 60. § 

(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és 

azokat a szerződéstervezettel együtt a jelen nyilatkozattal elfogadják. 

e) Nyilatkozatot arról, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra 

kerülnek a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést 

megkötik és a szerződést az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, a 

kiegészítő tájékoztatásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak 

megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül az ajánlati adatlapon 

megjelölt ajánlati árért teljesítik.  

f) valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 

szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

g) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 

alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba 

léptető), illetve bontó feltételtől. 
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Alvállalkozó 

 

A Kbt. 4.§ 2. pontja alapján alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve 

 

 azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

 a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 

alapanyag-szállítót, 

 építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 

 

Fentiek értelmében alvállalkozónak minősülnek mindazon gazdasági szereplők, akik a Ptk. 

szerinti vállalkozási jogviszonyban állnak az ajánlattevővel, tovább azok is, amelyekkel a nyertes 

ajánlattevő megbízási jogviszonyt létesít - akár tartós jogviszonyban állnak egymással, akár 

kifejezetten a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében köttetik a szerződés. 

 

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog 

közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre 

vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem 

az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy 

gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 

milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 

támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 

esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), 

melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 
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köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő 

esetekben támaszkodhat:  

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy  

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen 

módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 

igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 

felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy  

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - 

akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő 

más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége 

esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 

 

Többszörös megjelenés tilalma  

 

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása 

esetén ugyanazon rész tekintetében -  

 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,  

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 

igazolhatja.  
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Konzultáció 

 

Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő konzultációt nem szervez az Ajánlattevők számára. 

 

Helyszíni bejárás 

 

Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez az Ajánlattevők számára: 

A helyszíni bejárás időpontja: 2013. április 11. 11.00 óra 

Helye: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám, 2795/3 hrsz. 

 
Az építési beruházás tárgyának leírása:  
 
Részletesen a Dokumentáció V. fejezetében található. 

 

Az ajánlattételi dokumentáció: 

 

Az ajánlattételi dokumentációt Ajánlatkérő az alábbi módon bocsátja a gazdasági szereplők 

rendelkezésére: 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevő 

rendelkezésére. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem publikálható. Az ajánlattételi 

dokumentációt Ajánlatkérő elektronikus úton jelen felhívással egyidejűleg megküldi, kivéve a 

műszaki mellékletet tekintettel annak terjedelmére. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi 

dokumentációt papíron, a tervekkel együtt, postai úton is megküldi az ajánlattevők részére. 

 

Kiegészítő tájékoztatás kérése: 

 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők, - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást 

megindító ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 

írásban (fax vagy e-mail) kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől. Kiegészítő 

tájékoztatás kérés esetén a Kbt. 45. § szerint kell eljárni. 
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A kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45.§ (2) bekezdés alapján a kérés beérkezését követően ésszerű 

határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal kell megadni az 

ajánlattevők részére. 

 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. 45. § (2) bekezdésben foglalt válaszadási 

határidőt megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek 

csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és (5) bekezdés szerinti megküldése még 

az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy 

a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a 

válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor is élhet a (4) bekezdésben 

foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 

Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás formájában közli, amennyiben észleli, hogy a dokumentáció 

valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton 

eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól 

vagy e törvénytől. A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési 

eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. 

 

Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő 

információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti 

fel az Ajánlattevőt – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, 

kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak.  

 

A kiegészítő tájékoztatást írásban, egyidejűleg kapják meg az ajánlattevők a kérdések 

szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül. 

 

Kiegészítő tájékoztatást kérni kizárólag írásban, FAXON és/vagy E-MAILEN (e-mailben 

kérjük a kiegészítő tájékoztatást szerkeszthető formátumban, pl. word formátumú fájlban 

történő megküldését is) az alábbi elérhetőségeken: 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Címzett: Gáll Attila 

Telefon: +36 30 953 44 96 
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E-mail: varosfejlesztes@tiszavasvari.hu 

Fax: +36 42 275 000 

 

Kizárólag az Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben megfelelő 

faxszámot illetve e-mail címet adjon meg, amelyre a kérdéseket és válaszokat az Ajánlatkérő 

továbbíthatja.  

 

Ajánlattételi határidő meghosszabbítása, ajánlattételi felhívás visszavonása: 

 

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 41. § (2) bekezdésében, míg az ajánlattételi 

felhívás visszavonására a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

 

Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei: 

 

Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció.  

Az ajánlatot a jelen Ajánlattételi dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és 

tartalommal kell benyújtani.  Az ajánlattétel nyelve magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven 

benyújtott hatósági igazolások, nyilatkozatok, referenciák stb. csak az alábbiak szerint vehetők 

figyelembe: 

 

Az idegen nyelven benyújtott iratok vonatkozásában a Kbt. 36.§ (3) bekezdése az irányadó. A 

dokumentumok egyszerű, szöveghű fordításban is benyújthatók. Ajánlattevő elfogadja az irat 

magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is. 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 ajánlattevő a felelős. 

 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

Ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére Ajánlatkérő 

nem kötelezhető. 

 

Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és 

időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti 
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határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül.  

 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

Ajánlattevőt terheli. Amennyiben tehát az ajánlat az ajánlati határidőnél később érkezik meg az 

ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek 

tekinti és az eljárásban a továbbiakban már nem vehet részt.  

 

Formai követelmények: 

 

Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) és egy elektronikus adathordozón 

szükséges benyújtani közös, zárt borítékban, az alábbi szöveg feltüntetésével: „ÉAOP-

4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon 

található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése – ajánlat”. Az ajánlattételi 

határidő lejártáig nem bontható fel!”. A másolati példánynak az eredetivel mindenben 

megegyezőnek kell lennie. Az egyes példányok fedőlapját el kell látni az „eredeti”, illetve a 

„másolat” megjelöléssel is. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között eltérés van, 

abban az esetben az eredeti példány tekintendő irányadónak. Az ajánlatot lapozhatóan össze 

kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le 

kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, 

illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A postán feladott ajánlatot az 

ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 

ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és 

oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat 

számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de 

lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a 

/A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 

azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben 

hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az 

ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell 

tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 

megtalálhatóak. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell 

írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat 
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minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 

dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás jelen pontjában megadott címre közvetlenül 

(személyesen vagy futárral) vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A 

postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve 

az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. 

 

Benyújtandó dokumentumok: 

 

A felolvasólapon nettó díjat (nettó ajánlati ár) kell feltüntetni! 

 

Ajánlattevő köteles ajánlatához kitöltve, papíralapon csatolni a dokumentáció 

mellékleteként kiadásra került árazatlan költségvetést. Ajánlattevő köteles minden, a 

kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 

 

A vállalkozási szerződéstervezetet - a kipontozott részeket- kitöltve kell benyújtani. 
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A MUNKAVÉDELEMRE ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRE VONATKOZÓ 

ELŐÍRÁSOK 
 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan Megrendelőségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a 
Kbt. 54.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint megadja azoknak a szervezeteknek a nevét 
és elérhetőségét, amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 

 
 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) 
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Postacím:1399 Budapest 62. Pf. 639. 
Telefon: 06-1-346-9400 
Fax: 06-1-346-9415 
e-mail: titkarsag@ommf.gov.hu 
 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 2. 
tel: 06-42-501-800 
fax: 06-42-501-809 
E-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu 
 
 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  
Cím: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.,  
Tel: 1/476-1100; vagy 06-80-204-264 zöld számon,  
Weboldal: https://www.antsz.hu/ 
 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
Cím: 1051 Budapest, Arany János u. 25.,  
Tel: 1/301-2900), vagy 06-80-204-258. zöld számon, 
Weboldal: http://www.mbfh.hu 

mailto:titkarsag@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
https://www.antsz.hu/
http://www.mbfh.hu/
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II. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 
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Az ajánlatok felbontása: 

 
Az ajánlatot Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban bontja fel. 

A bontáson az Ajánlatkérő képviselői, valamint az Ajánlattevő képviselői, vagy az általuk 

meghatalmazott személyek vehetnek részt külön meghívás, vagy értesítés nélkül. (A Kbt. 62. § 

(2) bekezdése szerinti személyek.) 

Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az 

Ajánlatkérőhöz, úgy azt az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja (a késedelem okának és 

felelősének vizsgálata nélkül). Az Ajánlatkérő ezen ajánlatokat öt évig megőrzi. 

 

Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor vizsgálja, hogy 

 az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak: határidőre beérkezett-e, a lezárt csomagolás 

szabályos és sértetlen-e, az 1 + 2 példányszám és az elektronikus adathordozó (pl.: CD 

vagy DVD) megvan-e. 

 

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő az alábbi – a felolvasólapon megjelenítendő – 

információkat közli a jelenlévőkkel: 

 az ajánlattevő neve, címe és székhelye, 

 a bírálati szempont, azaz a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint megajánlott 

nettó ajánlati ár, 

 Ajánlatkérő közvetlenül a végleges ajánlatok bontása előtt fogja közölni a rendelkezésre álló 

anyagi fedezet összegét. 

 

Hiánypótlás: 

 

Ajánlatkérő hiánypótlására a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint lehetőséget biztosít. Az eljárást 

megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel 

nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok 

megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 

feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az ajánlatkérő megállapítani 

az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az 

ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, 
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dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. 

 

A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok 

megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra 

vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett 

volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az 

ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján 

értékeli. 

  

Irreális ajánlati elem vizsgálata 

 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 

aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 

tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 

 

Köteles az ajánlatkérő indoklást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt 

ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló - az 

ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső - anyagi 

fedezet összegétől. 

 

Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, 

kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés 

eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. 

 

Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról szóló döntés meghozatalához az szükséges, az 

ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati 

elemeket megalapozó adatokat. 
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Tárgyalás: 

 

Ajánlatkérő a végleges szerződéses feltételek kialakítása érdekében egy tárgyalási fordulót 

tervez, melynek során az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot 

a tárgyaláson résztvevő Ajánlattevők sorrendjének megállapítására. A tárgyalásról jegyzőkönyv 

készül, amelyet valamennyi tárgyalópartner képviselője aláír. A tárgyaláson az ajánlattevőket 

ajánlattételre jogosult (vagy meghatalmazás révén feljogosított) személyeknek kell képviselni.  

 

A tárgyalásos eljárás keretében az Ajánlattevő nincs kötve az általa benyújtott (első, indikatív) 

ajánlatához, azonban a tárgyalás eredményeképpen esetlegesen módosított ár és a szerződéses 

feltételek esetleges módosulása a benyújtott első, indikatív ajánlathoz képest nem 

eredményezhet az ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb feltételeket, kivéve, ha az ajánlatkérő 

által előírt, illetve az ajánlattevő által a módosított szakmai ajánlatban vállalt módosított 

feltételek ezt indokolják. 

 

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy:  

 az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve 

körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési 

tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé 

tárgyalásos eljárás alkalmazását,  

 az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben 

módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem 

képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy  

 a bírálat szempontjai vagy módszere változna. 

 

A tárgyalás során Ajánlatkérő a szerződéses feltételekről, illetve a műszaki, szakmai tényezőkről 

kíván tárgyalni. Az ajánlatkérő és az - egy vagy több- ajánlattevő(k) közötti tárgyalás arra 

irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb 

feltételekkel köthessen szerződést. 

 

A tárgyalások lezárását követően Ajánlatkérő írásban, végső ajánlattétel benyújtására fogja 

felhívni az ajánlattevőket. Ha az ajánlattevő végső ajánlatot nem nyújt be, abban az esetben az 
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ajánlattételi határidőre benyújtott, első ajánlat kerül értékelésre. 

 

Ajánlati kötöttség időtartama: 

 

Ajánlattevő ezúton felhívja a figyelmet, hogy a végleges ajánlatok beadásának 

határideje minősül a tárgyalások befejezésének. 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 

feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 

időpontjától van kötve a Kbt. 96. § (4) bekezdése szerint. Az ajánlati kötöttség a 

tárgyalás lezárását követő 60 napig tart. 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  
 
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, melynek alapján a nettó ajánlati ár kerül értékelésre. 

 

Az ajánlat elbírálása: 

 

Az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 

szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatról. 

  

Az eljárás eredménye: 

 
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntéséről a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján az 

ajánlati kötöttség fennállása alatt értesíti az ajánlattevőket. 

 
Szerződéskötés: 

 
Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 124.§ (1) illetőleg (4) bekezdése szerint köti meg. 

A Kbt. 124.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az 

ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő (a Kbt. 124.§ (4) 

bekezdése szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatott tett ajánlattevő) ajánlati 

kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.  
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Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 124.§ (5) bekezdés szerinti időtartama 

alatt köteles megkötni. Amennyiben e törvény másként nem rendelkezik, a szerződés nem 

köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam 

lejártáig. 

 

Az Ajánlattételi szakaszban felmerült költségek  
 
Minden költség, amely az Ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt 

terheli. Az Ajánlatkérő nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek a 

helyszíni bejárással, a helyszín vizsgálatával és az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az 

Ajánlattevő részéről felmerülhetnek. 

 

Az Ajánlattevőnek semmilyen címen nincs joga az Ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásával 

kapcsolatos költségei visszatérítését kérni még akkor sem, ha az Ajánlatkérő megszünteti az 

eljárást. Kivéve a dokumentáció ellenértékének összegét – a dokumentáció hiánytalan 

visszaszolgáltatása ellenében – a Kbt. 52. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban rögzített esetekben.  
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III. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 
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Az ajánlat részét képező dokumentumokat lehetőség szerint, az alábbi sorrendben kérjük az 
ajánlathoz lefűzni: 

TARTALOM OLDALSZÁM 

Fedlap   

Felolvasólap  

Tartalomjegyzék (oldalszámozott)  

Árazott költségvetés  

Nyilatkozat a jótállási időről  

Nyilatkozat a kizáró okokról  

Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja és a Kbt. 
56.§ (2) bekezdése szerinti kizáró okokról 

 

Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről 

 

Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben)  

Ajánlattevő 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja és Kbt. 58.§ (3), 
bekezdése, valamint a Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozatai 

 

Pénzintézetek igazolásai  

Nyilatkozat az árbevételről  

Referencia nyilatkozat   

Referenciaigazolás a 310/2011. Korm. rend. 16. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti adott esetben 

 

az Ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 55.§ (5) bekezdés szerinti 
szervezet/személy esetében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult 
aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű 
másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja 
alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazza.  

 

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról  

Felelősségbiztosítás igazolása – adott esetben  

Nyilatkozat az előleg igénylése tekintetében  

Nyilatkozat az ajánlati felhívásban előírt jótállási biztosíték tekintetében  

Jótállási bankgarancia MINTA – adott esetben  

Jótállási kötelezvény MINTA – adott esetben  

Előleg visszafizetési bankgarancia MINTA – adott esetben  

Együttműködési megállapodás adott esetben  

Közös ajánlattevői nyilatkozat adott esetben  

Vállalkozási szerződéstervezet, kitöltve  

Ajánlat CD-n/DVD-n  
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IV. SEGÉDLETEK 
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FELOLVASÓLAP 

 

1.    Ajánlattevő neve:………………….. 

2.    Ajánlattevő székhelye:………………….. 

3.    Ajánlattevő telefon- és faxszáma, e-mail címe: …………………..1 

4.    Kapcsolattartó neve:………………….. 

5.    Kapcsolattartó telefon- és faxszáma, e-mail címe: …………………..2 

 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 
óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatkérő 
eljárást megindító felhívására Ajánlattevő ajánlatot nyújt be az alábbiak szerint: 
 
 
 

Bírálati szempont:  

Nettó ajánlati ár (Ft) .................................Ft 

 
 
 
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
 
      
 

PH. 
 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Az első három sor közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő vonatkozásában kitöltendő! 
2 Közös ajánlattétel esetén egy közösen meghatalmazott kapcsolattartót szükséges megjelölni! 
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NYILATKOZAT A JÓTÁLLÁSI IDŐRŐL 

 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  
a Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 
óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, 
 

hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. 
(Ajánlattevő neve) a szerződés teljesítése során, a sikeres átadás-átvételtől számított 24 hónap 
jótállási kötelezettséget vállal.  
 
 
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
 
      
 

PH. 
 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 
 

Alulírott ……………………….. (név), mint a …………………………… (ajánlattevő neve, 
székhely: ……………………….) cégjegyzésre jogosult képviselője 
 

n y i l a t k o z o m ,  
 

hogy Társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvényben foglalt kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre 
jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki: 
 
Kbt. 56. § (1) bekezdés: 
 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés  b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt; 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének  -  a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  
f) korábbi  - három évnél nem régebben lezárult  - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével  

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával 
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy 
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el, vagy  
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély 
megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;  
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h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is  -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült;  
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az 
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, vagy  
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó- 
visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az 
adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek 
nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett 
fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható 
jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,  
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

 
 
 

 
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
      

 
PH. 

 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat 
A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja és a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti 

kizáró ok tekintetében 

 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  
a Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 
óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, 
 
hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. 
(Ajánlattevő neve) olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek./nem 
jegyeznek.3 
 
a.) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve:  
……………………………………………….. 
állandó lakhelye: 
………………………………………………. 
 
 b.) A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 4 
 
A Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti kizáró okkal összefüggésben nyilatkozom, hogy  
Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik 
Vagy 
Az alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik: 
…………………………………..(név) 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a megjelölt szervezet vonatkozásában a Kbt. 56.§ (2) bekezdése 
szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn. 
 
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
      

PH. 
………………………………. 

cégszerű aláírás 

                                                      
3 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
4 A nyilatkozat a) pontját kizárólag abban az esetben kell kitölteni, vagy a b) pontot jól láthatóan 
aláhúzni, ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. 
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Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről 

 
 
 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  
a Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 
óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, 
 

 
hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódtam a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. 
 
 
 
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
      

 
 
 

PH. 
 

 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
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 Ajánlattevői nyilatkozat 5 
a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában, az 55. § (5) bekezdésében, az 58. § (3) 

bekezdésében továbbá  
a 60. § (3) és (5) bekezdésben foglaltakról 

 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  
a Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 
óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, 
 
hogy az általam képviselt ………………….…………….. ……….(Ajánlattevő neve) 
 
1./ a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzés alább megjelölt részei 
tekintetében vesz igénybe alvállalkozót: 
………………………………………………………… 
 
2./ a Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe 
venni, az alábbi százalékos arányban: 
Alvállalkozó neve: ………………………………………………………………………... 
%- os arány: ……………………………………………………………………………… 
 
3./ A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megjelölése a 55. § (5) bekezdése alapján: 
…………………………………………………………………………………. 
Az eljárást megindító felhívás mely pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény 
igazolására kívánja bevonni: 
 …………………………………………………………………………………. 
 
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése alapján a kapacitás rendelkezésre bocsátása az alábbi esetre 
tekintettel történik:6 
 

a) az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek 
módjáról az alábbiak szerinti nyilatkozunk:………………. 

 
b) az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, és erre 

tekintettel nyilatkozunk arról, hogy …………….. módon vonjuk be a teljesítés során a 
……………..(szervezet neve) szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 
felhasználjuk, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a 
szerződés teljesítése során,  

 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az ajánlatban benyújtjuk az 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet 

                                                      
5 Értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben: „nem veszek igénybe”  
6  Megfelelő részek kitöltve, illetve a vonatkozó eset(ek) aláhúzva 
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fizetésképtelenségünk esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának 
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült 
meg. 

 
4./ A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
veszek igénybe olyan alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolására más szervezetet, amely a 
kizáró okok hatálya alá tartozik. 
 
5./ A Kbt. 60. § (3) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy az eljárást megindító 
felhívás és a dokumentáció feltételeit teljes egészében elfogadjuk, továbbá kötelezettséget 
vállalunk arra, hogy - nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk esetén - a közbeszerzési 
eljárás alapján a szerződést megkötjük és a megkötött szerződésben foglaltakat 
maradéktalanul teljesítjük az általunk vállalt alábbi feltételekkel: 
 

Az általunk megajánlott ajánlati ár7 ………………………….. nettó (Ft) + ÁFA 
 

 
6. / A Kbt. 60.§ (5) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: 

- mikrovállalkozásnak,  

- kisvállalkozásnak, 

- középvállalkozásnak minősül,  

- nem tartozik a törvény hatálya alá.8 
 
 

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
      

 
 
 

PH. 
 

 
………………………………. 

cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 A felolvasólappal azonos adatokat kell szerepeltetni! 
8 Kérjük a megfelelőt aláhúzni! 
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Nyilatkozat az 
árbevételről 

 
 
 
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe/Kapacitást biztosító 
szervezet neve, címe) képviselője  
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 
óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, 
 

 

hogy az általam képviselt ……………………………………………( Ajánlattevő neve/ 

Kapacitást biztosító szervezet neve) az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző elmúlt 3 

évre (2009., 2010., 2011. évek) vonatkozó teljes nettó árbevétele az alábbiak szerinti alakult: 

 

ÉVEK TELJES NETTÓ ÁRBEVÉTEL 

2009. évi …………………………..Forint 

2010. évi …………………………..Forint 

2011. évi …………………………..Forint 

 

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
 
      
 
 

PH. 
 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 
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Referencianyilatkozat9 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe/Kapacitást biztosító 
szervezet neve, címe) képviselője  
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 
óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, 
 
hogy az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételnek megfelelést az alábbi 
referenciákkal kívánjuk igazolni10: 
 

1./  

Építési beruházás tárgya (rövid leírása, melyből kiolvasható az alkalmassági 
minimumfeltételeknek való megfelelés): ……………………………………….. 

 

Szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye: ………………. 

Elérhetőségei (név, telefon, fax, e-mail):………………………….. 

 

Teljesítés ideje (műszaki átadás-átvétel): ……………….(év, hó, nap) 

Teljesítés helye: 

 

Ellenszolgáltatás összege (nettó, forint): ………………. 

 

A szerződés teljesítése az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt: igen / nem11 

 

 

......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
 
      

PH. 
 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 

                                                      
9 Az itt felsorolt referenciák közül szükséges a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 16. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti esetben a referenciaigazolás benyújtása is. 
10 A referenciákat legalább az ajánlattételi felhívás 13. M1 pontjában és a 310/2011 (XII.23.) Korm. 
rendelet 16. § (2) bekezdése szerinti tartalommal kell benyújtani 
11 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 
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Nyilatkozat 

a felelősségbiztosításról 
 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 
óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom, 
 
hogy az eljárást megindító felhívás 7. pontjában előírt alkalmassági feltételnek való megfelelést 
az alábbiak szerint igazolom12: 
 

1. Nyilatkozom, hogy rendelkezem érvényes, legalább 80 millió Ft/év és legalább 10 
millió Ft/káresemény kifizetési limitértékű építés-szerelési kivitelezői 
felelősségbiztosítással, melynek kötvényét (egyszerű másolatban), valamint a 
díjfizetés teljesítését igazoló dokumentumot (egyszerű másolatban) e 
nyilatkozatot követően mellékeltem. 

 
2. Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás 7. pontjának megfelelően, nyertesség 

esetén legalább 80 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/káresemény kifizetési 
limitértékű építés-szerelési kivitelezői felelősségbiztosítási szerződést fogok kötni 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára / a már meglévő 
felelősségbiztosításomat az előírtaknak megfelelően kiterjesztem.13 

 
 

 
 
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
 
 
 
 
     PH. 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 

                                                      
12 Vagy az 1. vagy a 2. pontot kell választani, amelyik nem szükséges, az törlendő! 
13 A megfelelő rész aláhúzandó! 
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Nyilatkozat az előleg igénylése tekintetében 

 

 

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

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 

Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 

óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 

 
nyilatkozom, 

 
hogy az általam képviselt …………………………………………………………… (neve), 

az előlegigénylés lehetőségével élni kívánok/nem kívánok élni14 és egyúttal elfogadom a 

szerződéstervezetben foglalt feltételeket. 

Az igénybe venni kívánt előleg mértéke: ………% (max. 30%) 

 

Nyilatkozom, hogy az előleg igénybe vételéhez szükséges Előleg-visszafizetési Biztosítékot, a 

folyósítandó előleg összegével azonos mértékben, a szerződéstervezetben meghatározott 

feltételekkel rendelkezésre bocsátjuk.15 

 

 

 

......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
      
 
 
 

PH. 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 A megfelelő aláhúzandó! 
15 Ajánlattevő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás 
alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárások alapján 
megkötött szerződés elszámolható összegének 10 % - a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás 
kötelezettsége alól! 
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Nyilatkozat  
Az ajánlati felhívás 7. pontjában előírt jótállási biztosíték tekintetében 

 

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

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 

Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 

óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 

 
nyilatkozom, 

 
 

 

hogy az eljárást megindító felhívás 7. pontjában előírt jótállási biztosítékot a 

szerződéstervezetben előírt feltételeknek megfelelően rendelkezésre bocsátjuk. 

 

 

 

......................., ……………..év. ................. hó ........ nap                                                                               
 
 
 
     PH. 
 
 
 

………………………………. 
cégszerű aláírás 
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JÓTÁLLÁSI BANKGARANCIA16 
MINTA 

 
Szervezeti egység neve: 
Bankgaranciaszám :  
Bankgarancia nyilvántartási száma: 
Referens: 
 
  
 
(a bankgarancia kedvezményezettjének neve, címe)  
 
 
Tárgy: jótállási bankgarancia 
 
 
Tudomásunk van arról, hogy a ........... (székhely/cím: .........................., a cégjegyzék helye és 
száma:...................) ( a továbbiakban: Megbízó) "ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, 
Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és 
felújítás kivitelezése" tárgyban, …………….. napon, ……………. számon szerződést (a 
továbbiakban: Szerződés) kötött Önökkel. Tudomással bírunk arról továbbá, hogy Önök a 
Szerződésben jótállási bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.  
 
A Megbízó megbízása alapján ezennel a/az ………………….. (Székhely:, a cégjegyzék helye 
és száma: ), (továbbiakban: Bank) nevében jótállási garanciát vállalunk az Önök javára  
 
legfeljebb .........,- Ft azaz ........... forint  
 
 
erejéig, az alábbiak szerint: 
 
E bankgaranciavállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget 
vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására (továbbiakban: Igénybejelentés), az 
alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy 
vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen 
bankgarancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, amennyiben a Bank 
………………. címére küldött írásbeli Igénybejelentésükben  úgy nyilatkoznak, hogy az Önök 
által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó Szerződés szerinti jótállási 
kötelezettségét az Önök Megbízónak megküldött, a teljesítendő jótállási kötelezettségeket 
tartalmazó írásbeli felhívása ellenére, a felhívásban meghatározott határidőben nem teljesítette. 
 
Bankunk telefonon, telefaxon, e-mail útján érkező Igénybejelentést nem fogad el. 
 
Jelen bankgarancia keretösszege a bankgarancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan 
csökken.  

                                                      
16 Csak abban az esetben, ha az Ajánlattevő a jótállási biztosítékot bankgarancia biztosításával teljesíti.  
Az ajánlattételhez a minta becsatolása nem szükséges. A mintával megegyező tartalmú biztosítékot a 
nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 
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Ezen bankgarancia …-ig marad hatályban. 
 
A bankgarancia Igénybejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy 
bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap - 14 h-ig kell megérkeznie a Bankhoz. 
 
Ezen időponton túl beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot 
követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát 
veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli.  
 
A bankgarancia  - a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy 
cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettségvállalása alól felszabadítják a Bankot.  
 
A bankgaranciából származó igények nem engedményezhetők, nem ruházhatók át, nem 
zálogosíthatóak el, és más módon sem köthetőek le biztosítékul.  
 
Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Szerződés módosításával az 
Önökkel szerződő fél személyét megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést 
kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Szerződésben a Megbízó más szerződő féllel való 
jogutódlásához és ezzel összhangban a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia 
módosításához a Bank hozzájárul. 
 
A jelen bankgaranciában nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései az 
irányadók. 
 
 
Dátum:  
 
 

BANK 
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JÓTÁLLÁSI KÖTELEZVÉNY 

MINTA 

készült egy eredeti példányban 

 

Kötelezvényszám: …… 
 
Biztosító (Kezes)   neve:   
    címe:   
Szerződő (Kötelezett):  neve:  … 
    címe:  …  
Kedvezményezett (Jogosult): neve:  ….. 
    címe:  …   
 
A Szerződő értesített bennünket az alábbi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről: 
Szerződéses Felek: …………………………. – …………………… …………. 
Szerződés kelte, száma, megnevezése: …………………… 
Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: …………….. 
 
Tájékoztatott továbbá a Szerződő arról, hogy a Szerződésben vállalt jótállási kötelezettségeinek 
teljesítését ………………,-forint összegű jótállási kötelezvénnyel kell biztosítania. 
 
A fentiekre tekintettel a Kezes a Kedvezményezett javára jelen kötelezvényt állítja ki. 
 
1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete:  20…………. 
2. Kezes kötelezettségvállalásának vége:  20………….16.00 óra 
3. Kötelezvény összege:   HUF ……………..,- azaz 
………………………… forint  
A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s 
a Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény 
alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 
4. A Kezes szolgáltatása:  Jelen kezesi kötelezvény alapján a Kezes 
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a 
Szerződő Szerződésben foglalt jótállási kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 
következtében – a fenti jogcímen felmerülő olyan követelése keletkezik, melynek megfizetésére 
a Szerződő a Szerződés alapján kötelezhető, akkor a Kezes a Szerződő helyett a 
Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti 
kötelezvényszámra hivatkozó, a 6.2 pontban megjelölt címre megküldött írásbeli felszólítására 
(Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 15 munkanapon belül maximum a 
kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban 
szereplő bankszámla javára. 
 
5. A jelen kezesi kötelezvény alapján történő kifizetés feltétele, hogy az alábbi okmányok a 
Lehívással együtt a 6.2 pontban megjelölt címre benyújtásra kerüljenek:  

a) a Szerződés nem, vagy nem szerződésszerű teljesítésének tényét, a szerződésszegés 
pontos tartalmát és az ennek alapján felmerült követelés összegét rögzítő, a 
Kedvezményezett által cégszerűen/szabályszerűen aláírt írásbeli nyilatkozat, 
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b) a Szerződő részére elküldött írásbeli felszólítás másolata, amelyben a Kedvezményezett 
a Szerződőt a teljesítésre felszólította és amelyből megállapítható, hogy a felszólításban 
rögzített teljesítési határidő a Lehívás napjáig letelt. 

 
6.1 A Lehívásban a Kedvezményezettnek a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és 
aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítania kell. (30 napnál nem régebbi 
cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő, a 
Kedvezményezett képviselőjének azonosítására alkalmas igazolásával) 
6.2  A Lehívás benyújtásának helye:  
7. A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban 
kezdődik, illetve szűnik meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a 
2. pontban megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes 
kötelezettségvállalása tehát a 2. pontban megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, 
hogy a kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e. Ezt megelőzően pedig azon a napon 
szűnik meg, amikor a kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, a Kezes 
fizetési kötelezettségét a Kötelezvény összege erejéig teljes mértékben teljesítette, vagy a 
Lehíváshoz megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot 
juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kötelezvényben vállalt kötelezettségek alól 
visszavonhatatlanul mentesítik. 
8. A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem 
engedményezhetők és nem ruházhatók át. 
9. A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a 
Kedvezményezett székhelye szerinti bíróság az illetékes. 
 
(Hely), 20............... 
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ELŐLEG VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA17 
MINTA 

Garanciaszám: ....................................  
Szerződésszám: ....................................  

Szervezeti egység neve: 
Bankgaranciaszám :  
Bankgarancia nyilvántartási száma: 
Referens: 
  
 
(a bankgarancia kedvezményezettjének neve, címe)  
  
 
Tárgy: Előleg-visszafizetési Biztosíték bankgarancia 
 
Tudomásunk van arról, hogy a cégnév: ………….. (székhely:……………. ) /továbbiakban: 
„Megbízó”/ a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 
2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” 
vonatkozásában, mint Vállalkozó vállalkozási szerződést (Vállalkozási Szerződés) kötött 
Önökkel, amely alapján Önök a Szerződéses Ár ….. % erejéig előleget biztosítottak. A 
Szerződéses Ár …........…….. Ft, azaz ……………….. forint.  
 
A Megbízónak az előleg biztosítására a Tervezési Szerződés előírása értelmében a Szerződéses 
Ár ....... %-ával megegyező összegről szóló bankgarancia levelet kell adnia az Önök javára.  
 
A fentiekkel kapcsolatban mi, a .................................... Bank Rt. (székhely: ....................................) 
/továbbiakban: „Bank”/ visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk arra, hogy . 

………………….. Ft, azaz ………………… forint összeget 

 
meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 15 (tizenöt) banki napon belül, közvetlenül az 
első írásbeli felszólításukra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó, a mi 
magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításukban 
kijelentik, hogy a Megbízó a Vállalkozási Szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem 
teljesítette és ennek alapján a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt. 
 
Igénybejelentésüket ezen garancialevélre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által 
Bankunknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően.  
 
Ezen bankgarancia teljes összegben vagy akár egymástól eltérő részletekben is a fenti módon 
kerül teljesítésre az írásban nekünk megküldött igényeik szerint. Ezen bankgarancia a mai 
naptól …….-ig18 érvényes, mely időpontig esetleges igénybejelentésüknek Bankunkhoz be kell 
érkeznie. Ezen időpont után a bankgarancia érvényét veszti, Bankunk annak alapján fizetést 
nem teljesít, függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják-e vagy sem.  
 

                                                      
17 Csak abban az esetben, ha az Ajánlattevő a biztosítékot bankgarancia biztosításával teljesíti. Az 
ajánlattételhez a minta becsatolása nem szükséges. A mintával megegyező tartalmú biztosítékot a 
nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 
18 A Szerződésben foglaltak szerint kell kitölteni! 
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A jelen bankgarancia alapján az Önök részére teljesített valamennyi kifizetés a fent írt garancia 
összegét a kifizetés összegével automatikusan csökkenti. 
 
Kelt:................................................. 
  …..............................................(Bank) 
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ELŐLEG VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZVÉNY 
készült egy eredeti példányban 

Kötelezvényszám: …………………….. 
 
Biztosító (Kezes)   neve:   
    címe:   
Szerződő (Kötelezett)  neve:  ……………………….. 
    címe:  ……………………….. 
Kedvezményezett (Jogosult) neve:  ……………………….. 
    címe:  ……………………….. 

  
A Szerződő értesített bennünket az alábbi szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötéséről a 
közbeszerzési eljárás alapján: 
Szerződéses Felek: …………………(ajánlatkérőként szerződő fél)………. – …………………… 
………….                                         (ajánlattevőként szerződő fél)      
Szerződés kelte, száma, megnevezése: …………………… 
Szerződésben foglalt szolgáltatás megjelölése: …………….. 
 
A Szerződés rendelkezései szerint az előleg visszafizetési kötelezvény kedvezményezettje mint 
ajánlatkérőként szerződő fél (továbbiakban:Kedvezményezett)  a Szerződésben megjelölt teljes 
ellenérték … %-ának megfelelő mértékű előleget (a továbbiakban: Előleg) köteles a 
kötelezvény szerződője, mint ajánlattevőként szerződő fél (továbbiakban: Szerződő) részére 
megfizetni. A Szerződő tájékoztatása szerint ő az előleg visszafizetésére a Szerződésben 
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén a Kedvezményezett javára szólóan biztosíték 
nyújtására köteles. 
 
A fentiekre tekintettel a Biztosító, mint Kezes (továbbiakban: Kezes) a Kedvezményezett 
javára a jelen kötelezvényt állítja ki. 
 
1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete:  20…………. 
2. Kezes kötelezettségvállalásának vége:  20………….16.00 óra 
3. Kötelezvény összege: HUF ……………..,- azaz ………………………… forint  
A kötelezvény összege a Kezes szolgáltatásának a jelen kötelezvényre vonatkozó felső határa, s 
a Kezes jelen kötelezvény alapján fennálló fizetési kötelezettsége minden, a Kötelezvény 
alapján teljesített kifizetés összegével automatikusan csökken. 
4. A Kezes szolgáltatása:  Jelen kötelezvény alapján a Kezes  visszavonhatatlanul 
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek a Szerződővel szemben az 
Előleg visszafizetésére vonatkozó követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a 
Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti 
kötelezvényszámra hivatkozó, a 6.2 pontban megjelölt címre megküldött írásbeli felszólítására 
(Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 15 munkanapon belül maximum a 
kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban 
szereplő bankszámla javára. 
  
5. A jelen kezesi kötelezvény alapján történő kifizetés feltétele, hogy az alábbi okmányok a 
Lehívással - melyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy jogosulttá vált arra, hogy az Előleget 
visszaigényelje - együtt a 6.2 pontban megjelölt címre benyújtásra kerüljenek:  
a) a Kedvezményezett cégszerű/szabályszerű írásbeli nyilatkozata, amelyben kijelenti, 
hogy a Szerződő nem szerződésszerűen teljesítette a Szerződés szerint fennálló kötelezettségét, 
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vagy amelyben kijelenti, hogy a Szerződő nem teljesítette a Szerződés szerint fennálló 
kötelezettségét, illetve a Szerződés egyéb okból megszűnt; 
b) az Előlegnek a Szerződő rendelkezésére bocsátását igazoló banki bizonylat, vagy egyéb 
átvételt tanúsító dokumentum; 
c) a Szerződő részére elküldött írásbeli felszólítás másolata, amelyben a Kedvezményezett 
a Szerződőt a teljesítésre felszólította és amelyből megállapítható, hogy a felszólításban 
rögzített teljesítési határidő a Lehívás napjáig letelt. 
 
6.1 A Lehívásban a Kedvezményezettnek a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és 
aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítania kell. (30 napnál nem régebbi 
cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő, a 
Kedvezményezett képviselőjének azonosítására alkalmas igazolásával) 
6.2  A Lehívás benyújtásának helye:  
7. A Lehívásban a Kedvezményezettnek a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és 
aláírásának hitelességét hitelt érdemlő módon bizonyítania kell. (30 napnál nem régebbi 
cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy számlavezető bankjának megfelelő, a 
Kedvezményezett képviselőjének azonosítására alkalmas igazolásával). 
8. A kötelezvény alapján a Kezes kötelezettségvállalása a kötelezvényen megjelölt időpontban 
kezdődik, illetve szűnik meg. Ennek megfelelően a kötelezvény alapján bármiféle Lehívásnak a 
2. pontban megjelölt időpontig a Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes 
kötelezettségvállalása tehát a 2. pontban megjelölt időpontban megszűnik függetlenül attól, 
hogy a kötelezvényt a Kezes részére visszaszolgáltatták-e, ezt megelőzően pedig azon a napon 
szűnik meg amikor a kötelezvény eredeti példányát a Kezes részére visszaszolgáltatják, a Kezes 
fizetési kötelezettségét a Kötelezvény összege erejéig teljes mértékben teljesítette, vagy a 
Lehíváshoz megkövetelt módon aláírt és igazolt eredeti példányú lemondó nyilatkozatot 
juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kötelezvényben vállalt kötelezettségek alól 
visszavonhatatlanul mentesítik. 
9. A jelen kötelezvényből származó igények a Kezes előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem 
engedményezhetők és nem ruházhatók át. 
10. A jelen kötelezvényből származó bármely jogvita esetén a magyar jog az irányadó és a 
Kedvezményezett székhelye szerinti bíróság az illetékes. 
 
(Hely), 20............... 
 

_______________________________ 
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Együttműködési megállapodás és nyilatkozat a Kbt 60. § (3) bekezdése szerint19 

 
 

Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy az „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle 
óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására a 
Kbt. 25. § (1) bek. alapján 
 
 1. ……………………..(név, székhely) ajánlattevő és 
 2. ……………………..(név, székhely) ajánlattevő 
 
közösen kíván ajánlatot tenni, illetve az eljárásban részt venni. 
 
Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 
60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – ezennel nyilatkozunk, hogy az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és 
azokat a szerződéstervezettel együtt a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 
 
Kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi 
közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötjük és a szerződést az 
ajánlati felhívásban, a dokumentációban, a kiegészítő tájékoztatásban és a szerződéstervezetben 
foglaltaknak megfelelően, fenntartások és korlátozások nélkül az ajánlati adatlapon megjelölt 
ajánlati árért teljesítjük.  

 

A közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő (konzorciumvezető) neve: 

 

……………………………………. 

 

A konzorciumvezető korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az 

ajánlatkérővel szemben jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve 

az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok 

tekintetében.  

 

A konzorciumvezetőt (illetve a nevében aláíró természetes személyt) feljogosítjuk arra, hogy a 

közbeszerzési eljárás során nevünkben nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget vállaljon, a 

csatolandó dokumentumokat helyettünk és nevünkben aláírja (nyertesség esetén kötendő 

szerződés és az együttműködési megállapodás kivételével). 

 

A képviselő (konzorciumvezető) nevében aláíró természetes személy neve: 

…………………………….20 

                                                      
19    Ezt a nyilatkozatot csak közös ajánlattétel esetén kell kitölteni!!! 

20  Mellékletként csatolva aláírási címpéldánya vagy közjegyző által hitelesített aláírási mintája).  
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Kijelentjük, hogy egyetemleges felelősséget vállalunk a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért. 

 

Kijelentjük, hogy jelen együttműködési megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes 

és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ 

felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 

 
A Felek a jelen együttműködési megállapodást és nyilatkozatot, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és aláírással hitelesítik. 
 
 
Kelt: …………., …… év  …………..  hó  …  nap 
 
 
 
 
…………………………...…………...….... …........………..…………………………… 

Közös ajánlattevő1 cégszerű aláírása Közös ajánlattevő2 cégszerű aláírás 
 
 
 

Melléklet: képviselő (konzorciumvezető) nevében aláíró természetes személy aláírási 
címpéldánya vagy közjegyző által hitelesített aláírási mintája 
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KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT 60. § (5) BEKEZDÉSE ÉS A 126. 
§ (5) BEKEZDÉSE SZERINT21 

 
a „ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú 

ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése” tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz 

 
Az Önök Ajánlattételi felhívására a fenti közbeszerzésre vonatkozóan, alulírott‚ 
…………………………………………22 mint  
 
 1. ……………………..(név, székhely) ajánlattevő és 
 2. ……………………..(név, székhely) ajánlattevő 
 
képviselője nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint 
 
 1. ……………………..(név, székhely) ajánlattevő  
 

- mikrovállalkozásnak,  

- kisvállalkozásnak, 

- középvállalkozásnak minősül,  

- nem tartozik a törvény hatálya alá23. 
 
 2. ……………………..(név, székhely) ajánlattevő és 
 

- mikrovállalkozásnak,  

- kisvállalkozásnak, 

- középvállalkozásnak minősül,  

- nem tartozik a törvény hatálya alá24. 
 
Nyilatkozom továbbá arról, hogy legkésőbb a jótállás kezdő időpontjában a 
szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási biztosítékot, Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk. 
 
Kelt: …………….., ….. év ………………. hó ….... nap 

 

 
 

Képviselő aláírása  
 
 

 

                                                      
21 Ezt a nyilatkozatot csak közös ajánlattétel esetén kell kitölteni!!! 
22 Képviselő nevében aláíró természetes személy neve 
23 A megfelelő rész aláhúzandó 
24 A megfelelő rész aláhúzandó 


