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I. 

Eljárást megindító hirdetmény (ajánlattételi felhívás) 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a szerinti 
hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljáráshoz a 

„Balassagyarmat, közigazgatási területén belterületi utak, járdák felújítása” 
tárgyban 

1. 
Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, fax száma, e-mail és honlap címe: 
Hivatalos név: Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Postai cím: Rákóczi fejedelem út 12. 
Postai irányítószám: 2660                    
Város: Balassagyarmat 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont: Balassagyarmat Város Önkormányzata (I. emelet Titkárság) 
Címzett: Dr. Varga Andrea 
Telefon: +36-35/505-925 
Fax: +36-35/300-782 
E-mail: kozbeszerzes2@balassagyarmat.hu 
Az ajánlatkérő általános internet címe: www.balassagyarmat.hu 

2. 
A közbeszerzési eljárás fajtája: 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. §-ában rögzített feltétel fennállása alapján, jelen ajánlattételi 
felhívás megküldésével a Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást kezde-
ményez. 
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjá-
ról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az építési beruházások, valamint 
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszer-
zésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait figye-
lembe véve fog eljárni. 

3. 
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, ha-
tárideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 
A Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra való tekintettel a Kbt. 57. § (1) bekezdé-
sében meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, teljes körűen és térí-
tésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat webes tárhelyen a Google 
Drive-on 
https://drive.google.com/drive/folders/0B4bqWkvgSHy9XWBaS2tla3V3dEk korlát-
lanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az aján-
lattételre felkért gazdasági szereplők részére.  
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként 
legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektro-
nikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, melyről a közbeszerzési do-
kumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és annak az ajánlatkérő ré-
szére – a 35/300-782 telefax számra, vagy a kozbeszerzes2@balassagyarmat.hu e-mail 
címre – történő haladéktalan visszaküldésével kell nyilatkozni, igazolni a dokumentá-
ció kézhezvételét. 
A közbeszerzési dokumentumok másra nem átruházhatók.  

4. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Balassagyarmat Város közigazgatási területén belterületi utak és járdák felújítása az 
alábbiak szerint: 

Mennyiségek (utak): 

Sántha Kálmán utca felújítása (267 fm * 3,5 + 60 m2) 
  

1. Felhízott padka nyesése 534,0 m2 
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2. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

3. Előkátyúzás 8,0 t 

4. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 39,8 m3 

5. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 19,9 m3 

6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 267,0 m2 

7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 53,4 m3 

    Zórád Ernő köz (a Huszár Aladár és Veres Pálné utcákat összekö-
tő köz) felújítása (150 fm * 4,0 + 20 m2) 

  
1. Felhízott padka nyesése 300,0 m2 

2. Z0/22 zúzottkő profilozó réteg készítése 645,0 m2 

3. Meglévő burkolat marása 18,0 m2 

4. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 24,8 m3 

5. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 12,4 m3 

6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 150,0 m2 

7 Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 30,0 m3 

    
Petőfi Sándor utca felújítása (303 fm * 4,5 + 40 m2) 

  
1. Felhízott padka nyesése 606,0 m2 

2. Fedlapok szintrehelyezése 2,0 db 

3. Meglévő burkolat marása 40,0 m2 

4. Meglévő burkolat profilozó marása 300,0 m2 

5. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 56,1 m3 

6. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 28,1 m3 

7. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 606,0 m2 

8. Árok profilozása, tisztítása 350,0 fm 

9. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 151,5 m3 

    Baross Gábor utca felújítása ( Rózsa utca - Algőver Mihály utca között) (120 fm * 
3,0 ) 

1. Felhízott padka nyesése 168,0 m2 

2. Meglévő burkolat marása 5,0 m2 

3. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 14,4 m3 

4. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 3,0 cm 
vtg-ban 10,8 m3 

5. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 84,0 m2 

6. Árok profilozása, tisztítása 120,0 fm 

7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 40,8 m3 
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    Algőver Mihály utca felújítása (Baross Gábor utca - Honti utca között) (220 fm * 
3,5 m ) 

1. Felhízott padka nyesése 440,0 m2 

2. Földkiemelés 88,8 m3 

3. Tükörkészítés 296,0 m2 

4. Tükör tömörítése 296,0 m2 

5. Zúzottkő vagy tört beton útalap készítése 20 cm vtg-ban 59,2 m3 

6. Kő útalap fedőréteg készítése 29,6 m3 

7. Meglévő burkolat marása 5,0 m2 

8. Fedlapok szintrehelyezése 5,0 db 

9. Z0/22 zúzottkő profilozó réteg készítése 518,0 m2 

10. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 31,2 m3 

11. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 15,6 m3 

12. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 440,0 m2 

13. Árok profilozása, tisztítása 220,0 fm 

14. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 176,8 m3 

    
Névtelen u. felújítása  (Jószív utca - Jópalócok útja közti szakasz) (92 fm * 4,5 m) 

1. Felhízott padka nyesése 184,0 m2 

2. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

3. Előkátyúzás 5,0 t 

4. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 17,2 m3 

5. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 8,6 m3 

6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5 m szélességben 92,0 m2 

7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 18,4 m3 

    
Madách Liget 1. behajtó „körforgalom” felújítása ( 180 fm * 3-3,5 m) 

1. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

2. Meglévő burkolat profilozó marása 120,0 m2 

3. Előkátyúzás 5,0 t 

4. Meglévő szegély javítása (bontás-építés) 20,0 fm 

5. Járda aszfaltozása vált. vtg-ban 1,8 m3 

6. Fedlapok szintrehelyezése 2,0 db 

7. Víznyelőakna átépítése bekötéssel 1,0 db 

8. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 25,3 m3 

9. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 12,7 m3 
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Madách Liget 2. behajtó „körforgalom” felújítása ( 180 fm * 3-3,5 m) 

1. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

2. Meglévő burkolat profilozó marása 140,0 m2 

3. Előkátyúzás 5,0 t 

4. Fedlapok szintrehelyezése 3,0 db 

5. Víznyelőakna átépítése bekötéssel 1,0 db 

6. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 25,3 m3 

7. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 12,7 m3 

    
Vár utca felújítása ( 165 fm * 3,5-4,5 m) 

  
1. Meglévő burkolat bontása 60,0 m2 

2. Meglévő hasított szegély helyreállítása 80,0 fm 

3. 15 cm vtg Ckt útalap készítése 60,0 m2 

4. Fedlapok szintrehelyezése 3,0 db 

5. Meglévő burkolat marása 15,0 m2 

6. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakartásával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 27,3 m3 

 

Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 13,7 m3 

8. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 80,0 m2 

Mennyiségek (járdák): 

I. Ady Endre út - Madách Liget közti  járda (50 fm * 1,2 m  ) 
  1. Földkiemelés bevágásból 18,8 m3 

2. Tükör készítése 75,0 m2 

3. Altalaj tömörítése 75,0 m2 

4. Talajjavító réteg készítése 10 cm vtg-ban 60,0 m2 

5. Ckt réteg beépítése 12 cm vtg-ban 60,0 m2 

6. Süllyesztett kerti szegély készítése 100,0 fm 

7. Térkőburkolat készítése 4 cm vtg-ban, ágyazattal 60,0 m2 

8. Földpadka készítése 0,5 m szélességben 61,0 m2 

9. Kikerülő föld elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 18,8 m3 
 
II. Kossuth Lajos úti járdaszakasz felújítása (Benczúr Gyula utca - 
Aradi utca között)  (50 fm * 2,0 m  ) 

  1. Bontás (kerti szegély) 50,0 fm 

2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 110,0 m2 

3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 68,0 m2 

4. Burkolat és meglévő alap bontása 68,0 m2 

5. Kiemelt szegély készítése 45,0 fm 

6. Süllyesztett kerti szegély készítése 30,0 fm 

7. Nagyméretű fedlap szintbehelyezése 2,0 db 

8. Elzárók szintbehelyezése 2,0 db 
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9. Víznyelő szintbehelyezése 1,0 db 

10. Víznyelőakna készítése 1,0 db 

11. Csapadékvíz bekötés készítése víznyelőbe 1,0 db 

12. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 110,0 m2 

13. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 4,4 m3 

14. Tereprendezési munkák 80,0 m2 
 
III. Csillagház (Rákóczi fejedelem út) előtti járdaszakasz felújí-
tása (18 fm * 4,5 m + 15 fm * 5 m ) 

  1. Bontás (kerti szegély) 17,0 fm 

2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 156,0 m2 

3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 124,8 m2 

4. Burkolat és meglévő alap bontása 124,8 m2 

5. Süllyesztett kerti szegély készítése 17,0 fm 

6. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 156,0 m2 

7. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 8,8 m3 
 
IV. Május 1. úti pavilonsor előtti járdaszakasz felújítása  (17 fm 
* 2,0 m ) 

  1. Bontás (kerti szegély) 26,0 fm 

2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 34,0 m2 

3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 20,4 m2 

4. Burkolat és meglévő alap bontása 20,4 m2 

5. Süllyesztett kerti szegély készítése 26,0 fm 

6. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 34,0 m2 

7. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 1,9 m3 
 

V. Aradi utca  járda felújítás (113+79) fm 
  1. Meglévő járda elbontása 268,8 m2 

2. Meglévő kapubejárók elbontása 40 m2 

3. Meglévő szegély elbontása 196 fm 

4. Új kerti szegély készítése 196 fm 

5. Tükör készítése 308,8 m2 

6. Altalaj tömörítése 308,8 m2 

7. 10 cm vtg talajjavító réteg készítése 308,8 m2 

8. 12 cm vtg Ckt útalap készítése 308,8 m2 

9. 4 cm vtg AC-8 j. aszfalt kopóréteg készítése 308,8 m2 

10. Bontott anyag elszállítása 43,2 m3 
 
CPV Kód:  
45233223-8 Úttest újraburkolása  
45233228-3 Útburkolat építése  
45112700-2 Tereprendezési munkák  
45112100-6 Árokásási munka  
45232453-2 Vízelvezető cső építése  

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglal-
takra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabada-
lomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértel-
mű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenérté-
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kű" minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog 
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia 
kell. 

5. 
A szerződés meghatározása: 

Vállalkozási szerződés a „Balassagyarmat belterületi utak, járdák felújítása” tárgyában. 
6. 

Sajátos beszerzési módszerek: 
Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer és elektronikus árlejtés 
alkalmazására nem kerül sor. 

7. 
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 
A szerződés időtartama 90 nap. (60 nap + 30 nap műszaki átadás-átvétel). Nyertes 
ajánlattevő készre jelentésében szereplő teljesítési határidő nem lehet későbbi, mint a 
szerződés hatálybalépésétől számított 60. nap. A munkaterület átadására legkésőbb a 
szerződés hatályba lépésétől számított 2 munkanapon belül kerül sor. A szerződés a 
mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

8. 
A teljesítés helye: 

Balassagyarmat város közigazgatási területe 
9. 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogsza-
bályokra hivatkozás: 
A szerződés finanszírozása 100% mértékben önkormányzati önerőből történik. Aján-
latkérő előleget nem biztosít. 

A nyertes ajánlattevő 2 db rész- és 1 db végszámlát nyújthat be. Az első részszámla 
kibocsátására az ÁFA nélküli szerződéses érték 35 %-át, a második részszámla kibo-
csátására az ÁFA nélküli szerződéses érték 70 %-át elérő, megvalósult teljesítést köte-
tően van lehetőség. 

Ajánlatkérő az általa igazolt teljesítés alapján, a nyertes ajánlattevő által kiállított 
számlák ellenértékét a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a további-
akban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdésekben foglaltak szerint - 30 napon belül - átuta-
lással egyenlíti ki. 

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - 
a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésétől eltérően - az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Kbt. 
135. § (3) bekezdése szerint történik. 

A számlák benyújtásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában, továbbá a Kbt. 136. 
§ (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően. 

Tekintettel arra, hogy tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység, Ajánlat-
tevők kötelesek figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
tv. 142. § rendelkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t az ajánlattevő fizeti meg. Amennyi-
ben az ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 
ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő 
nem vállal felelősséget. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6: 155. §-a az irány-
adó. 

A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján meg-
kötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jo-
gosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) be-
kezdése szerint, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ajánlati ár 5 %-a. 
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Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).  

A részletes szabályozást a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet 
tartalmazza. 

10. 
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alterna-
tív) ajánlatot: 
Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. 

11. 
Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
A részajánlattétel jelen eljárásban nem biztosított. 
Indokolás: Az ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, 
hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további 
körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat 
eredményeképpen megállapításra került, hogy a rész-ajánlattétel objektíve ugyan le-
hetséges lenne, de a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexi-
tása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése, továb-
bá a nyertes ajánlattevőt terhelő egyéb járulékos költségek (állapotfelvételi dokumen-
táció készítése, le- és felvonulási költségek, telephely kialakítása, fenntartása, energia 
ellátás biztosítása, ideiglenes forgalomtechnikai költségek, minőségvizsgálatok, meg-
valósulási dokumentáció készítése – figyelembe véve az ajánlatkérő gazdasági, műsza-
ki és minőségi elvárásait – annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés lenne.  
Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlatté-
tel lehetőségét. 

12. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztására a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója 
szerinti szempontrendszert alkalmazza, (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; 
útmutató az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól), a Kbt. 76. § 
(5) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján, a 
legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint: 

Részszempont  Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Forint) tartalékkeret nélkül  70 

2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rende-
let szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogo-
sultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalati 
idővel rendelkező szakember közlekedési építmények szakterüle-
ten, vagy közlekedési építmények szakterület részszakterületén 
szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) 

20 

3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől számí-
tott jótállás időtartama (Hónap)  

10    

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 0-10. 

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai 
szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi 
elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti 
pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva kerül megállapításra, kettő tizedes 
jegyre való kerekítés mellett. 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, 
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azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a ma-
ximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 
2. és 3. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő 
számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi 
matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.  

Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlati elemeinek pontszámait 
az alábbi képlettel számolja: 

   

ahol: 

P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin 
a pontskála alsó határa (0 pont) 
 

Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szüksé-
ges megadni. Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasz-
talati idővel rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az idő-
ben párhuzamos tapasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vétel-
re az adott szakember vonatkozásában.  

Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pont-
számot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpont-
számmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján.  

Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben résztvevő szakem-
ber szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pont-
számot, azaz 0 (nulla) pontot fog kapni. 

Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapaszta-
latára (2. értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia 
szükséges az ezt alátámasztó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan mó-
don kell becsatolni, hogy abból a jelen részszempont szempontjából releváns - a felol-
vasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú - szakmai tapasztalati időtar-
tam megállapítható, ellenőrizhető legyen. Ennek érdekében ajánlatkérő javasolja a 
közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz-
minta alkalmazását, azzal, hogy az ajánlattevők természetesen azt saját belátásuk sze-
rint módosíthatják, illetve - amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - 
alkalmazását mellőzhetik. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a 
figyelmet arra, hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért 
az ajánlattevők felelősek. 

A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szer-
ződés teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatko-
zásában bemutatnia, aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogo-
sultsággal. 

Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempont-
ra, úgy csak nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
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rendelet szerinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogosultságú szakem-
berrel rendelkeznie, ennek megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy 
nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni 
kívánt MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételé-
ről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre a kamarai határozat 
benyújtásával vagy a kamarai névjegyzékben szereplés útján kell igazolnia a szakem-
ber tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét. 

A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállalt jótállás időtarta-
mát értékeli az alábbiak szerint: a 24 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, míg a 48 hónapos, vagy annál kedvezőbb megajánlás 
esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot 
meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékel (Kbt. 77. § (1) bekezdés). 

A 2. és a 3. részszempont esetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás, azaz 
az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális 
pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

ahol: 

P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin 
a pontskála alsó határa (0 pont) 
 

Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az 
ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a 
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 

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

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhí-
vásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, vala-
mint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

Ha több ajánlatnak azonos az előzőekben leírtak szerint kiszámított összpontszáma, az 
az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pont-
számot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra na-
gyobb értékelési pontszámot kapott.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb 
ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg. 

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

13/1. Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság iga-
zolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) és m) és q) 
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pontjában foglaltak szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 

13/2. Megkövetelt igazolási mód: 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek aján-
latában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015 (X. 30.) 
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 10. § 
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
alapján az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró 
okok hiányáról.  

A csatolandó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldésének időpont-
ját nem megelőző keltezésűnek kell lenniük. 

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlatte-
vőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt 
kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során 
következett be. 

Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 64. § rendel-
kezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően 
olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen 
igazolják a megbízhatóságát. 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felül-
vizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági 
szereplő az ajánlatában köteles benyújtani. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az aján-
latkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési doku-
mentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóság-
nak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása te-
kintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumen-
tumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.  

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazo-
lásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás 
során következnek be. 

14. Az alkalmasság követelménye, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok, megkövetelt igazolási mód: 
A Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján alkalmassági követelmény nem kerül elő-
írásra. 

15. Az ajánlattételi határidő: 

2017. szeptember 20. 10.00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 

- az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-
csütörtökig 800-1600, pénteken 800-1345 között, 

- az ajánlattételi határidő lejártának napján: 800-1000 óra között 
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Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben portaszolgálat működik, a belépte-
tés időtartamával az ajánlat leadása során kalkulálni kell. 

16. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja: 

16/1. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Azonos a felhívás 1. pontjában megadott címmel. 
16/2. Az ajánlat benyújtásának módja: 
Az ajánlatokat írásban és zártan, a 16.1. pontban meghatározott címre közvetlenül 
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, illet-
ve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlatte-
vőt terheli. 

17. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy magyar nyelven kívül más 
nyelven is benyújtható-e ajánlat: 

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. 
Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven 
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsa-
tolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT ren-
delet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy 
készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifeje-
zetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen 
nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatké-
rő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

18. Az ajánlatok felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelen-
létre jogosultak: 

18/1. Az ajánlatok felbontásának ideje: 
2017. szeptember 20. 10.00 óra 
18/2. Az ajánlatok felbontásának helye: 
Azonos a felhívás 1. pontjában megadott címmel. 
18/3. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek 
lehetnek jelen. 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartamát ajánlatkérő az ajánlattételi határidőtől 
számított 60 napban határozza meg. A Kbt. 131.§ (5) bekezdése értelmében a nyertes, 
és amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő 
megjelölte a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy ezen ajánlattevő ajánlati kö-
töttsége az összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától számí-
tott 60 nappal meghosszabbodik. 

20. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: 
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 

21. Szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 
Ajánlatkérő nem köti a szerződés teljesítését különleges feltételekhez. 

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén 
az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: nem releváns 

23. Egyéb információk 
 23/1. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja. Az aján-

latkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonat-
kozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gaz-
dasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szüksé-
ges az újabb hiánypótlás. 



15 

 

 23/2. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
kell elkészítenie. 
Az ajánlattevőnek közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania ajánlatát az ajánlatté-
teli határidő lejártáig egy papír alapú - összefűzött, oldalanként sorszámozott, tarta-
lomjegyzékkel ellátott – példányban. 
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt, eredeti - a papír alapú pél-
dánnyal mindenben megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nél-
kül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban, valamint a beárazott költségvetési 
kiírást excel formátumban (.xls) egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a 
papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.  
Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. Az 
elektronikus példány és a papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú pél-
dány az irányadó. 
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: 

• az ajánlattevő nevét és székhelyét, 
• AJÁNLAT "Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi 

utak, járdák felújítása”   
• Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” 

 23/3. Az ajánlatkérő az összeférhetetlenséggel kapcsolatban felhívja az ajánlattevők 
figyelmét a Kbt. 25. §-ában foglaltakra. 

 23/4. A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlatnak tartal-
maznia kell különösen az ajánlattevő (közös ajánlattevő) kifejezett nyilatkozatát az 
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 23/5. A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevőnek (kö-
zös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlő-
désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak mi-
nősül-e. 

 23/6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom ese-
tén is kifejezetten meg kell tenni. 

 23/7. Az ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia: 

a) az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírás-mintáját; az ajánlatban csatolt nyilatkozatokat cég-
szerűen kell aláírni, ajánlatkérő a cégszerű aláírást tartalmi követelménynek 
minősíti;  

b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó 
és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos, teljes bizonyító erejű ma-
gánokirati formában készült meghatalmazást;  

c) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni 
kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégügyében változásbejegyzési el-
járás van folyamatban, valamint a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlat-
tevő köteles erre vonatkozó nyilatkozatát is csatolni. 

Egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvény 10. § (1) bekezdése rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatol-
ja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó 
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megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyé-
ni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű 
másolatának ajánlatában történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogo-
sultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített 
nyilatkozat). 

 23/8. Szerződést megerősítő biztosítékra vonatkozó információ:  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, és azok mértéke: 

• Jótállás: az ajánlattevő ajánlatában vállalt időtartam (minimum: 24 hónap, 
maximum: 48 hónap) 

• Késedelmi kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,2 
%/késedelmes naptári nap, de legfeljebb 20%. A Kivitelezés hibás teljesítése 
esetén az ajánlatkérő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbért köt ki 
mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a nyertes ajánlattevő a hibát el 
nem hárítja. 

• Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 20 
%-a.  

• Biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként 
(azaz a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosíték): 

A nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti biztosítékot a szerződés 
szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (egyösszegű ajánlati Ár) 
5 %-ának megfelelő mértékben, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott 
formában kell biztosítania. A biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre 
bocsátani, mely leghamarabb az előírt jótállási időtartam leteltét követő első napon 
szabadítható fel. 

Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozni kötelesek a biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése 
szerinti határidőre rendelkezésre bocsátásáról, összhangban a Kbt. 134 §. (5) bekezdé-
sében foglalt rendelkezésekkel. 

Amennyiben átutalással kívánja a nyertes ajánlattevő a biztosítékot rendelkezésre bo-
csátani, úgy az ajánlatkérő 10402771-00029189-00000007 számú számlájára utalják 
a biztosíték összegét. 

A Kbt. 134. § (7) bekezdésére tekintettel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények telje-
sítésére kikötött biztosíték vonatkozásában az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a bizto-
síték vagy annak meghatározott része a nyertes ajánlattevőnek a teljesítésért járó el-
lenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési do-
kumentum részét képező szerződés-tervezet tartalmazza. 

 23/9. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján 
ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára tel-
jes körű építési-szerelés felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbizto-
sítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 50 millió 
Ft/év és 10 millió Ft/káresemény értékhatárig terjedően. A felelősségbiztosítással kap-
csolatos részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szer-
ződés-tervezet tartalmazza. 

 23/10. Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított 
tételes árazatlan költségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia. 
(Az ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést 
nyomtatott formátumban, cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat elektronikus máso-
latának tartalmaznia kell az árazott költségvetést szerkeszthető (excel) formátumban 
is.) 
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 23/11. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik. Az 
ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § 
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Amennyi-
ben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, iga-
zolás, vagy nyilatkozat becsatolása szükséges, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban 
kell becsatolni az eredeti ajánlatban. 

 23/12. Az ajánlat részeként a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot kell tar-
talmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 

 23/13. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékozta-
tást a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdésében, ill. a 114. § (6) bekezdésében foglaltak szerint 
biztosítja. A kiegészítő tájékoztatás megadása a Kbt. 56. §-ában leírtak szerint faxon 
és/vagy elektronikus formában történik. 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás ese-
tében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második mun-
kanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyúj-
tásának Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi 
határidőt megelőző második munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző ne-
gyedik napot. 

 23/14. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő-
közösen is nyújthat be ajánlatot. A Kbt. 115. § (4) bekezdése értelmében az eljárásban 
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlat-
tételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplő-
vel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.  

Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók által 
kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a fel-
adatmegosztás kérdéseiről. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egye-
temleges felelősséget kell vállalniuk az ajánlatkérővel (Megrendelővel) szemben. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt 
feltételeknek. 

 23/15. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlatevő(k) számára a szerződés teljesítése 
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

 23/16. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) 
időpontja: ajánlati kötöttség időtartamán belül. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § 
(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kö-
töttség [Kbt. 131. § (5) bekezdése szerinti] időtartam alatt fogja megkötni azzal, hogy a 
szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül 
sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés ered-
ményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját köve-
tő öt napos időtartam lejártáig. 

 23/17. Szerződéskötés: A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő a szerződést 
az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése 
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg, 
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A közbeszerzé-
si eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. ren-
delkezéseit kell alkalmazni. 

 23/18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség 
az ajánlattevőket terheli. 

 23/19. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos 
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valamennyi határidőt érintően a közép-európai idő az irányadó. 

 23/20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 
65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az hatá-
rozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nél-
kül számított ellenértékéből. A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján építési beruházás 
esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szer-
ződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 23/21. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése 
alapján a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később 
bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 
vesz a szerződés teljesítésében, és  - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvál-
lalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 23/22. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (4) bekezdése 
alapján az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szak-
ember bevonásától a szerződés teljesítése során nem lehet eltekinteni olyan esetben, 
ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szer-
vezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatáro-
zó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a 
bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 
körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érté-
kelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának 
tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hoz-
zájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden 
releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemuta-
tásra. 

 23/23. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, 
üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírá-
sai szerint. Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban nyi-
latkozni kell. 

 23/24. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) be-
kezdésben foglaltak szerint jár el. Ennek megfelelően az ajánlatok bírálatát csak az 
ajánlatok érékelését követően végzi el az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt 
követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében. 

 23/25. Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra köteles csatolni a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében, arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, 
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyez-
nek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a ter-
rorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tar-
talmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 

Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. 

 23/26. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatok elkészítését megelő-
zően a helyszín megtekintésére helyszíni bejárást nem szervez, az építés helyszíne ön-
állóan bejárható. 

 23/27. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat. 
 23/28.Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájéko-

zódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezett-
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ségekről, melyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 

 23/29. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás 
keretében a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont alapján eredménytelenné nyilvánítja az 
eljárást, ha az ajánlattételi határidőben nem nyújtanak be legalább két ajánlatot. 

 23/30. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X. 30.) Korm. ren-
delet előírásai szerint kell eljárni. 

24. Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2017. szeptember 12. 
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II. 

Útmutató az ajánlattétel feltételeiről, szempontjairól 

  



21 

 

Útmutató az ajánlatok elkészítésével, benyújtásával és értéke-
lésével kapcsolatban 

1. Az eljárás általános feltételei 

1.1. A tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. Az eljárás becsült értékére tekintet-
tel a Kbt. Harmadik része kerül alkalmazásra, a Kbt. nyílt eljárásrendben irányadó szabályai-
nak a 115.§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával. 

1.2. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok 
kiadásával ajánlatkérőnek nem célja az eljárást megindító felhívásban (továbbiakban: ajánlat-
tételi felhívás), a Kbt-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések megis-
métlése. Erre tekintettel a jelen közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlattételi felhí-
vással és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, azokkal együtt értelmezendő. 

1.3. A tárgyi eljárásban csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) aján-
latot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, azonban 
nincs akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazda-
sági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhí-
vást. 

1.4. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként leg-
alább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton 
el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, melyről a közbeszerzési dokumentumok részét 
képező regisztrációs lap kitöltésével és annak az ajánlatkérő részére – a 35/300-782 telefax 
számra, vagy a kozbeszerzes2@balassagyarmat. hu e-mail címre – történő haladéktalan visz-
szaküldésével kell nyilatkozni, igazolni a dokumentáció kézhezvételét. A közbeszerzési doku-
mentumok másra nem átruházhatók. 

1.5. Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette az 
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, különösen, 
de nem kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben rögzített előírásokat. 

1.6. A jelen közbeszerzési dokumentum - az érvényes ajánlattételt megkönnyítése érdekében 
– nyilatkozatmintákat tartalmaz. 

Az ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott nyilatkozatminták alkalmazását. 
Az iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az ajánlatkérő által előírt valamennyi in-
formációt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas 
az ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányá-
nak megállapítására. 

Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kér-
jük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfele-
lősége érdekében.  

1.7. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez a szükséges dokumentumokat és 
igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához szükséges tartalommal 
ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa. 

1.8. A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk követ-
kezménye az ajánlat érvénytelenné minősítése lehet. 

1.9. A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumen-
tumokat fax és/vagy elektronikus úton küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékozta-
tás érdekében. 

1.10. A szerződéstervezetet nem kell kitölteni, azt nem kell az ajánlathoz csatolni. 
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2. Kiegészítő tájékoztatás 

2.1. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az ajánlattételi felhívásban megadott elérhető-
ségére közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldött levélben vagy elektronikus 
úton vagy telefaxon fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg a válaszokat a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján. 

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében 
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájé-
koztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. § (3) 
bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második 
munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző negyedik napot. 

2.2. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett – a 
könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető, „*.doc” formátumban is meg-
küldeni. 

2.3. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági 
szereplőt terheli. 

2.4. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő 
tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részeivé válnak. 

2.5. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi infor-
mációkat: 

- Közbeszerzés tárgya: „Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, 
járdák felújítása” 

- A képviselt gazdálkodó szervezet neve: ………….. 
- A dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, e-mail és fax elérhetősége: 

…………… 

3. Közös ajánlattétel 

3.1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie az ajánlattételi felhívásban 
és a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, így különösen: 

• a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni; 

• a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyér-
telműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését; 

• rendelkezni kell a feladatmegosztás kérdéseiről, 
• az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi ha-

táridő lejárta után változás nem következhet be. 

3.2. Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő 
részére küldi meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A 
közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendez-
zék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok valamennyi közös ajánlattevő 
részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell 
adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit. 

3.3. Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételé-
nél különös figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – 
valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a 
kizáró okokra vonatkozó, és egyéb igazolások csatolásakor. 

4. Az ajánlatot alkotó dokumentumok 
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Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz az M1 jelű formanyomtatványban (Tartalomjegyzék) 
rögzítettek szerinti dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell – lehetőleg az ott 
megadott sorrendben – csatolni. 

5. Az ajánlattal kapcsolatos formai és egyéb előírások 

5.1. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére ajánlattevőnek közvetlenül vagy 
postai úton kell benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig egy papír alapú - összefűzött, 
oldalanként sorszámozott, tartalomjegyzékkel ellátott - példányban, valamint egy - a papír 
alapú példánnyal mindenben megegyező - írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszt-
hető) elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD). 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. Az elektronikus do-
kumentumok kívánt formátuma: *.pdf. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt 
ajánlatról kell elkészíteni. Az elektronikus példány és a papír alapú példány közötti eltérés 
esetén a papír alapú példány az irányadó. 

5.2. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő 
által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az 
arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, 
törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével. 

5.3. A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott ajánlatok elirányításáért, vagy idő előtti 
felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 

5.4. A papír alapú eredeti és az elektronikus másolati példányt együttesen, egy közös boríték-
ba, csomagba, vagy dobozba kell becsomagolni, melynek roncsolás mentesen nem bontható-
nak és sértetlennek kell lennie. 

A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: 

• az ajánlattevő nevét és székhelyét, 
• AJÁNLAT "Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-

dák felújítása”   
• Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” 

6. Üzleti titkot tartalmazó iratokra vonatkozó előírás: 

A Kbt. 44. § (1) értelmében a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. 
§ szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett 
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti 
titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles 
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A 
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. 

7. Az ajánlatok benyújtása 

7.1. Az ajánlatokat személyesen  

- az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 
800-1600, pénteken 800-1345 között, 

- az ajánlattételi határidő lejártának napján: 800-1000 óra között 
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lehet benyújtani. 

7.2. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvé-
tele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemé-
nyek elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatte-
vő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyúj-
tásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja érté-
kelni. 

7.3. Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék fi-
gyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében érvénytelenek, 
amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. Ezért aján-
latkérő a késve benyújtott ajánlatokat köteles megőrizni, azok visszaszolgáltatására sem ré-
szekben, sem egészében nem kerülhet sor. 

8. Az ajánlat módosítása 

8.1. Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő időpontjától kötve van. 

8.2. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat — tekintettel a Kbt. 46. § (2) bekezdésére — sem 
részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni. 

8.3. Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után módosítja, vagy visszavonja 
az ajánlatát, az a Kbt. 81. § (11) bekezdése szerinti ajánlati kötöttség megsértésének tekinten-
dő, melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása.  

9. Bontási eljárás 

9.1. Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban 
foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására 
egy jelenléti ívet írnak alá. 

9.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt 
közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét. 

8.3. Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (szék-
helyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempont alapján értékelésre kerülnek. 

9.4. Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyző-
könyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevő-
nek. 

10. Az ajánlatok értékelése 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. (2) 
bekezdés c) pont] bírálja el.  

Ennek részszempontjai és a hozzájuk tartozó súlyszámok az alábbiak: 

Részszempont  Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Forint) tartalékkeret nélkül  70 
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2. A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. ren-
delet szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapaszta-
lati idővel rendelkező szakember közlekedési építmények szak-
területen, vagy közlekedési építmények szakterület részszakte-
rületén szerzett szakmai tapasztalati ideje (Hónap) 

20 

3. A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-átvételétől szá-
mított jótállás időtartama (Hónap)  

   10 

A benyújtott ajánlatokat a nyilvános felbontásukat követően az ajánlatkérő által megbízott - 
legalább háromtagú (közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakérte-
lemmel rendelkező) Bírálóbizottság bírálja el. Az értékelés keretén belül a bizottság saját mű-
ködési rendje szerint megállapítja, hogy az egyes ajánlatok formailag és tartalmukat tekintve 
megfelelnek-e az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentum előírásainak. Szükség 
esetén a hiánypótlás intézményrendszerén belül pótolhatóak a hiányosságok. Az ajánlatkérő 
ugyancsak az értékelés szakaszában – az ajánlattevők egyidejű értesítése mellett – javítja az 
ajánlatokban található esetleges nyilvánvaló számítási hibákat (Kbt. 71. § (11) bekezdés). Az 
Ajánlatkérő – az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – felvilágosítást kérhet az érin-
tett ajánlattevőnek az ajánlat nem egyértelmű kijelentéseivel kapcsolatban (Kbt. 71. § (1) be-
kezdés).  
Az ajánlatkérő a Kbt. 72. § -a szerint jár el az aránytalanul alacsony ár és az egyéb aránytalan 
vállalások tekintetében.  
A Bizottság a Kbt. 73. § alapján dönt az ajánlatok érvénytelenségéről. Kizárja az eljárásból azt 
az ajánlattevőt, akivel szemben a Kbt. 74. § (1) bekezdésben meghatározott okok fennállnak. 
 
Az értékelés ismertetése: 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 0-10. 

Ajánlatkérő a részszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti 
tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelé-
si pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb 
tartalmi elemhez viszonyítva kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az 
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, 
a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 2. és 3. értékelési rész-
szempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (leg-
magasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megálla-
pított pontértéket kap.  

Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlati elemeinek pontszámait az aláb-
bi képlettel számolja: 

   

ahol: 

P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 



26 

 

Pmax a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin 
a pontskála alsó határa (0 pont) 
 

Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges 
megadni. Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel 
rendelkező szakember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben párhuzamos ta-
pasztalati időtartamok kizárólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vo-
natkozásában,  

Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot 
kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem érté-
keli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján.  

Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben résztvevő szakember 
szakmai tapasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, 
azaz 0 (nulla) pontot fog kapni. 

Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2. 
értékelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alá-
támasztó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy 
abból a jelen részszempont szempontjából releváns - a felolvasólapon feltüntetett hónapok-
ban megadott időtartamú - szakmai tapasztalati időtartam megállapítható, ellenőrizhető le-
gyen. Ennek érdekében ajánlatkérő javasolja a közbeszerzési dokumentumok keretében ren-
delkezésre bocsátott szakmai önéletrajz-minta alkalmazását, azzal, hogy az ajánlattevők ter-
mészetesen azt saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve - amennyiben saját eltérő mintá-
ikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel 
fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat 
tartalmáért az ajánlattevők felelősek. 

A bemutatott szakembernek továbbá nyilatkoznia kell, hogy rendelkezésre áll a szerződés 
teljesítéséhez. Ajánlattevőnek olyan szakembert kell a 2. részszempont vonatkozásában be-
mutatnia, aki legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fog a 266/2013. (VII. 11.) Korm. ren-
delet szerinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal. 

Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy 
csak nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet sze-
rinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, 
ennek megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződés-
kötés időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni kívánt MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős 
műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételéről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a 
szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával vagy a kamarai névjegyzékben szereplés 
útján kell igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét. 

A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a teljes kivitelezésre vállalt jótállás időtartamát érté-
keli az alábbiak szerint: a 24 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelensé-
gét eredményezi, míg a 48 hónapos, vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a 
maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többlet-
pontszámmal nem értékel (Kbt. 77. § (1) bekezdés). 
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A 2. és a 3. részszempont esetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás, azaz az 
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a 
többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. 

Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

ahol: 

P a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin 
a pontskála alsó határa (0 pont) 
 

Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatké-
rő megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. 

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

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési 
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

Ha több ajánlatnak azonos az előzőekben leírtak szerint kiszámított összpontszáma, az az 
ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot 
kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési 
pontszámot kapott.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb 
ajánlat a Kbt. 77. § (5) bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg. 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerinti legjobb ár-érték 
arányú (legmagasabb pontszámot kapott) ajánlatot tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta 
be [Kbt. 77. § (4) bekezdés]. 

11. A szerződéskötés 

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a kapcsola-
tot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében. 
 
12. A Kbt. 73.§ (5) bekezdés szerinti tájékoztatás 

A Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájé-
koztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi köve-



28 

 

telményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Erre tekintettel Ajánlatkérő az 
alábbiakban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, 
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkavédelmi Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 
Fax: (06 1) 795-0884 
Email: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 1) 896-2902 
Fax: (06 1) 795-0880 
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

Balassagyarmat az alábbi foglalkoztatási osztály illetékességi területéhez tartozik:  

Balassagyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Vezető: Szabó Ildikó 

Cím: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 17. 

Levélcím: 2660 Balassagyarmat Bajcsy-Zsilinszky út 17. 

Honlap: http://nograd.munka.hu 

Telefon: 35/500511 

Fax: 35/300598 

E-mail: foglalkoztatas.balassagyarmat@nograd.gov.hu 

Ügyfélfogadás helye: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 17. 

Ügyfélfogadási idő: H ÉS SZ 8.00-12.00 ÉS 13.00-15.00 K ÉS CS 8.00-12.00 P: 8.00-
11.00  

 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (foglalkozás-egészségügyi, munkahigiénés 
szakterület) 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Központi telefon: +36 1 476 1100 
Központi telefax: +36 1 476 1390 
Elektronikus levélcím: tisztifoorvos@oth.antsz.hu  
Honlap: www.antsz.hu  

Országos Közegészségügyi Intézet 
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levélcím: 1437 Pf.: 839  
Telefon: +36 1 476 1100 
Fax: +36 1 476 1390  
E-mail: titkarsag@oki.antsz.hu  

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
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Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám) 
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 
E-mail cím: hivatal@mbfh.hu 
2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok 
elérhetősége és illetékességi területe megtalálható awww.mbfh.hu honlapon az Elérhető-
ség/Korábbi bányakapitányságok”menüpont alatt. 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház utca 7. 
Telefon: +36 1 485 6800 
E-mail: pest@pest.gov.hu  

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
Telefonszám: +36-1-769-1704 
E-mail cím: info@szgyf.gov.hu 
Honlap: www.szgyf.gov.hu 
A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltségei 
(elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak tájékoztatást a gazda-
sági szereplőknek. 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Telefon: 06-1-795-2975 
Zöldszám: 06 80 203 939 
Fax: 06-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

A Hatósági és Jogi Főosztály ügyfélfogadása: hétfő 9.00 - 16.00 
Előzetes bejelentkezés telefonon: 06-1-795-2975, 06-80-203-939 (zöldszám) 

13. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlat-
tevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. 
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III. 

Nyilatkozatminták 

(Formanyomtatványok) 
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M1. formanyomtatvány 

TARTALOMJEGYZÉK 

Forma-
nyomtat-

vány/egyéb 
dokumen-
tum száma 

MELLÉKLETEK (FORMANYOM-
TATVÁNYOK) 

MEGNEVEZÉSE 

A mellékle-
tet/egyéb doku-
mentumot tar-
talmazza-e az 

ajánlat? 

Ir
a

t 
h

e
ly

e
 a

z 
a

já
n

la
tb

a
n

 
(o

ld
a

ls
zá

m
) 

Válasz 

1.  Tartalomjegyzék oldalszámmal ellátva [  ] Igen [ ] Nem 
 

2.  Felolvasólap [  ] Igen [ ] Nem 
 

3.  
Eredeti, aláírt ajánlati nyilatkozat a Kbt. 
66. § (2) bekezdése alapján [  ] Igen [ ] Nem 

 

4.  
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alap-
ján [  ] Igen [ ] Nem 

 

5.  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és 
b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot 
nemleges tartalom esetén is kifejezetten 
meg kell tenni. 

[  ] Igen [ ] Nem 

 

6.  
Nyilatkozat kizáró okokról az ajánlatte-
vő(k)re vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint 

[  ] Igen [ ] Nem 
 

7.  
Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó 
vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint 

[  ] Igen [ ] Nem 
 

8.  
Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése 
alapján [  ] Igen [ ] Nem 

 

9.  Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról [  ] Igen [ ] Nem  

10.  

Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánla-
tához az ajánlatkérő által biztosított tételes 
árazatlan költségvetést kell tételes árazott 
költségvetés formájában csatolnia. (Az 
ajánlattevő csatolja be az elvégzendő mun-
kákat tartalmazó árazott költségvetést 
nyomtatott formátumban, cégszerűen alá-
írva, valamint az ajánlat elektronikus má-
solatának tartalmaznia kell az árazott költ-
ségvetést szerkeszthető (excel) formában 
is.) 

[  ] Igen [ ] Nem 

 

11.  
A teljesítésben résztvevő felelős mű-
szaki vezető szakmai tapasztalatát 
alátámasztó szakmai önéletrajz 

[  ] Igen [ ] Nem 
 

EGYÉB DOKUMENTUMOK   
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Kérjük, hogy az Ajánlatkérő által kötelezően ide irá-
nyított, valamint Ajánlattevő által szükségesnek ítélt 
minden nemű igazolást, nyilatkozatot és egyéb dokumentu-
mot ebben a pontban csatoljanak ajánlatukhoz. 

12.  
Közös ajánlattételről szóló megállapodás 
(adott esetben) [  ] Igen [ ] Nem 

 

13.  
Aláírási címpéldány(ok) vagy ügyvéd 
által hitelesített aláírás-minta [  ] Igen [ ] Nem 

 

14.  

Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás 
(Meghatalmazás alapján történő nyilat-
kozattétel esetén) 

[  ] Igen [ ] Nem 

 

15.  

Üzleti titkot tartalmazó iratok (adott 
esetben, elkülönítve!) 
Amennyiben releváns csatolni kell a Kbt. 
44. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 
indokolást. 

[  ] Igen [ ] Nem 

 

16.  

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-
a értelmében az ajánlattevő vonatkozásá-
ban a folyamatban lévő változásbejegyzé-
si eljárás esetében az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott válto-
zásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által meg-
küldött igazolást. Amennyiben a gaz-
dasági szereplő vonatkozásában nincsen 
folyamatban változásbejegyzési eljárás, 
abban az esetben erről nemleges tar-
talmú nyilatkozatot kell az ajánlatba 
csatolni. (M9. formanyomtatvány) 

[  ] Igen [ ] Nem 

 

17.  
Nyilatkozat idegen nyelvű iratok benyúj-
tásáról (adott esetben; M17. formanyom-
tatvány)) 

[  ] Igen [ ] Nem 
 

18.  

Nyilatkozat egyenértékű dolog (tételek) 
megajánlásáról (adott esetben; M18. 
formanyomtatvány) 

[  ] Igen [ ] Nem 
 

19.  
Egyéni Vállalkozó nyilatkozata (adott 
esetben; M19. formanyomtatvány) [  ] Igen [ ] Nem  

20.  

Egy - a papír alapú példánnyal minden-
ben megegyező - elektronikus másolati 
példány (CD vagy DVD). Az elektronikus 
dokumentumok kívánt formátuma: *.pdf. 
Az elektronikus példányt a papíralapú 
végleges, aláírt ajánlatról kell elkészíteni. 

[  ] Igen [ ] Nem 
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M2. formanyomtatvány 

FELOLVASÓLAP 

1. Ajánlattevő adatai: 1 

Név:  
Székhely:  
Telefonszám:  
Fax:  
E-mail:  
Cégjegyzékszám:  
Belföldi adószám:  
MKIK kivitelezői 
nyilvántartási 
szám: 

 

Képviselő neve:  

 

2. A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

1. Nettó ajánlati ár (Forint) tartalékkeret nélkül ……………….. HUF 

2. 

A teljesítésben résztvevő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki 
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzett-
séggel és tapasztalati idővel rendelkező szakember köz-
lekedési építmények szakterületen, vagy közlekedési 
építmények szakterület részszakterületén szerzett 
szakmai tapasztalati ideje (hónap)2 

…… hónap 

3. 
A kivitelezésre ajánlott, annak sikeres átadás-
átvételétől számított jótállás időtartama (hónap)3 

………. hónap 

                                                           

1Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cég adatait, a 
konzorciumi megállapodásnak megfelelően megjelölve a képviselőt. 

2 A 2. értékelési részszempont vonatkozásában a megajánlást egész hónapokban szükséges megadni. 
Több szakember megajánlása esetén kizárólag a legtöbb szakmai tapasztalati idővel rendelkező szak-
ember tapasztalati ideje kerül figyelembe vételre. Az időben párhuzamos tapasztalati időtartamok kizá-
rólag egyszer kerülnek figyelembe vételre az adott szakember vonatkozásában,  

Ajánlattevő a 48 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, 
azaz ajánlatkérő a 48 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § 
(1) bekezdése alapján.  

Amennyiben ajánlattevő nem adja meg ajánlatában a teljesítésben résztvevő szakember szakmai ta-
pasztalatát, úgy erre az értékelési részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0 (nulla) pon-
tot fog kapni. 
3 A 3. értékelési szempont (jótállás vállalt időtartama) esetében: az ajánlattevőnek a jótállási időtar-
tamra minimum 24 hónapot kell megajánlania. Amennyiben az ajánlatban a vállalt jótállási időtartam 
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Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

 

  

                                                                                                                                                                                     

nem éri el a 24 hónapot, abban az esetben az ajánlatot az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben az ajánlatban vállalt jótállási időtartam 48 hónap 
vagy azt meghaladó időtartamú, az ajánlatkérő egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 
pontszámot ad. 
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M3. formanyomtatvány 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

Alulírott ………………………..…………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő 4  képviselője a fenti tárgyú  
közbeszerzési eljárásban 

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

� miután az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit megvizs-
gáltuk, az abban foglalt feltételeket elfogadjuk, és azok feltételei szerint ajánlatot te-
szünk az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban rögzített feltételeknek megfele-
lő teljesítésre, az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített áron; 

� nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a közbe-
szerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére 
és teljesítésére. 

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

  

                                                           

4 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. Közös ajánlatté-
tel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését! 
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M4. formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján5 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

 

 

Alulírott ………………………..…………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő 6  képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

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

1) Társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény értelmében  

mikrovállalkozásnak / 

kisvállalkozásnak /  

középvállalkozásnak7 minősül. 

VAGY 

2) Nem tartozunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.8 

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

  

                                                           

5Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek önállóan be kell 
nyújtania. 
6Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatte-
vők megjelölését! 
7A megfelelő válasz aláhúzandó! 
8Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatá-
sáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni! 
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M5. formanyomtatvány 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában  

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

Alulírott ………………………..…………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő 9  képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

n y i l a t k o z o m 10,  h o g y  

a közbeszerzésnek az a része (részei) 
amelyeknek teljesítéséhez alvállalko-
zót kívánunk igénybe venni (az egyes 

feladatok, tevékenységek megjelölése) 

ezen részek tekintetében igénybe 
venni kívánt, és az ajánlat benyújtá-

sakor már ismert alvállalkozók11 neve 
és székhelye 

  

  

  

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

  

                                                           

9Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatte-
vők megjelölését! 
10A táblázatokban a nemleges választ is kérjük jelezni! 
11 Amennyiben az ajánlat benyújtásakor még nem ismert úgy kérjük, egyértelműen jelezzék! 
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M6. formanyomtatvány 
NYILATKOZAT12 

a kizáró okokról ajánlattevő(k)re vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) 17. § (1) bekezdése szerint 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

Alulírott ………………………..…………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő13 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

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

nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  
62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a következő nyilatkozatot tesz-
szük: 

1. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja sze-
rint külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzs-
dén nem jegyeznek/jegyeznek14. 

2/a. Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett15 ajánlattevő az alábbiak szerint nyilatko-
zom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pontja16 szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről: 

                                                           

12A nyilatkozatot az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külün-külön 
teszik. 
13Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatte-
vők megjelölését! 
14A megfelelő rész aláhúzandó. 
15Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem 
jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát. 
162017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja alapján a tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulaj-
doni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányí-
tást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott 
piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nem-
zetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással ren-
delkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki 
egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevé-
kenysége felett, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
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Tényleges tulajdonos(ok) neve: Tényleges tulajdonos(ok) lakóhelye: 

  

VAGY 

2/b. Társaságunk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen. 

3. Nyilatkozom egyúttal a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kc) alpontjára vonatkozóan az alábbiak 
szerint: 
nincsen olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlatte-
vőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik 

VAGY 

van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevő-
ben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik 

ezen szervezet megnevezése és székhelye: ………………………………………….
17

 

Ajánlattevőként ezúton nyilatkozom, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) k) 
bekezdés kb) pontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

                                                                                                                                                                                     

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a le-
endő kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezet-
teket még nem határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapít-
vány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont 

szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást 

gyakorol, továbbá 
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jo-

gi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
17 Csak fennállása esetén töltendő ki 
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M7. formanyomtatvány 

 

NYILATKOZAT18 

a kizáró okokról az alvállalkozó vonatkozásában  
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő 19 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

 

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

 

az eljárásban részt vevő alvállalkozók vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekez-
dés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.  

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

  

                                                           

18A nyilatkozatot az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külün-külön 
teszik. 
19Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatte-
vők megjelölését! 
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M8. formanyomtatvány 

NYILATKOZAT20 

a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő21 képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

 

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

 

az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírt biztosítékot határidőre rendelkezésre 
bocsátjuk. 

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

 

 

  

                                                           

20A nyilatkozatot az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külün-külön 
teszik. 
21Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlatte-
vők megjelölését! 
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M9. formanyomtatvány 

NYILATKOZAT 

változásbejegyzési eljárásról22 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

A) 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

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

 
az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosí-
tó változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó  
elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállí-
tott elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó 
illetékes bíróság/intézmény/hatósághoz/hivatal/szervezet, visszaigazolásának érkeztetett 
példányának másolatát az ajánlathoz csatolom. 

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

B) 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

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

az, aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módo-
sító változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bí-
rósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra adat-
változás bejegyzési kérelem. 

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

                                                           

22 Ajánlattevőnek az A) vagy a B) jelű nyilatkozatot meg kell tennie. Az A) jelű nyilatkozat 
megtétele esetén a szükséges mellékleteket is csatolni kell az ajánlathoz. 
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M10. formanyomtatvány 

Szakmai ajánlat 

Ajánlattevőnek ajánlatához az ajánlatkérő által biztosított tételes árazatlan költ-
ségvetést kell tételes árazott költségvetés formájában csatolnia. 

(Az ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést nyomta-
tott formátumban, cégszerűen aláírva, valamint az ajánlat elektronikus másolatának tartal-

maznia kell az árazott költségvetést szerkeszthető (excel) formában is.) 

A Microsoft Office Excel formátumú file külön mellékletként csatolva! 
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M11. formanyomtatvány 

NYILATKOZAT 

a szakember (felelős műszaki vezető) jogosultsága, kamarai nyilvántartásba vé-
tele tekintetében 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

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

rendelkezünk/ 

nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötésre rendelkezni fogunk23 

1 (egy) fő olyan műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal, a jogosultságot a szer-
ződés teljes időszaka alatt fenntartjuk, valamint hogy ezen kötelezettség teljesítésének elma-
radása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján. Egyben tudomá-
sul vesszük, hogy ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt 
szerződést. 

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

 

 

  

                                                           
23 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván megajánlást tenni a 2. értékelési részszempontra, úgy 
csak nyertessége esetén, a szerződéskötéskor kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet sze-
rinti MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős műszaki vezetői jogosultságú szakemberrel rendelkeznie, 
ennek megfelelően az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződés-
kötés időpontjára gondoskodik a teljesítésbe bevonni kívánt MV–ÉK vagy MV-ÉK-R felelős 
műszaki vezető kamarai nyilvántartásba vételéről. Ilyen esetben a nyertes ajánlattevőnek a 
szerződéskötésre a kamarai határozat benyújtásával vagy a kamarai névjegyzékben szereplés 
útján kell igazolnia a szakember tekintetében a felelős műszaki vezetői jogosultság meglétét. 
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ24 

 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

Kamarai névjegy-
zéki szám (tag-

szám): 
 

Jogosultság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

                                                           
24 Amennyiben Ajánlattevő kíván a teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalatára (2. érté-
kelési részszempont) is megajánlást tenni, úgy ajánlatában csatolnia szükséges az ezt alátámasztó 
szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan módon kell becsatolni, hogy abból a jelen rész-
szempont szempontjából releváns - a felolvasólapon feltüntetett hónapokban megadott időtartamú - 
szakmai tapasztalati időtartam megállapítható, ellenőrizhető legyen. Ennek érdekében ajánlatkérő 
javasolja a közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsátott szakmai önéletrajz-minta 
alkalmazását, azzal, hogy az ajánlattevők természetesen azt saját belátásuk szerint módosíthatják, illet-
ve - amennyiben saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik. Ajánlatkérő 
fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők által benyújtott 
nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek. 
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Mettől meddig 
(év/hónap) 

Munkahely megnevezése, munkakör 

  

  

 

TAPASZTALATI IDŐ IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, idő-
pontjai (év/hónap) 

 

 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolá-
sa 

  

  

Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… szakember részt 
veszek a ……………… közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége 
esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés-tervezetben megjelölt idő-
szakban, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtot-
ták. 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszakra vonat-
kozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadá-
lyoznák.   

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
saját kezű aláírás 
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M17. formanyomtatvány 

 
 

Nyilatkozat 

idegen nyelvű iratok benyújtásáról25 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

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

hogy az ajánlatunkban szereplő idegen nyelvű iratok fordítása tartalmilag mindenben meg-
egyezik az eredeti szöveggel, és ezért mi, mint ajánlattevők teljes felelősséget vállalunk. 

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

 

  

                                                           

25 Adott esetben! Közös ajánlattétel esetén, valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia. 
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M18. formanyomtatvány 

 
 

Nyilatkozat 

egyenértékű dolog (tételek) megajánlásáról 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………..,mint 
a(z)…....................................................................................................................................(név)…
.....................................................................(székhely) ajánlattevő képviselője a fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban  

n y i l a t k o z o m , hogy az ajánlatunkban 

• egyenértékű dolgot (tételt) nem ajánlottunk meg. 

• az alábbi táblázat szerinti egyenértékű dolgot (tételt) ajánljuk meg, ennek meg-
felelően az egyenértékűséget igazoló dokumentumokat az ajánlatunkhoz csa-
toljuk.26 

Egyenértékű tételek 

Sorszám Költségvetési 
tétel helye (pl.: 

oldalszám) 

Eredeti tétel szövege Egyenértékű dolog, ter-
mék, tevékenység konkrét 
megnevezése/tétel szöve-

ge 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

                                                           

26 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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M19. formanyomtatvány 

 

Egyéni Vállalkozó 
Nyilatkozata 

A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, jár-
dák felújítása 

Alulírott, …………………………………….……………………………………………………………………………EV 
büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy 

az egyéni vállalkozás nyilvántartási száma:     …………………….…….. 

vagy 

a Vállalkozói Igazolvány száma:      ……………………………  

vagy 

az adószámom:        …………………………… 

Kelt:…………….., 2017. ……………….hó…..…nap 

………………………………………….. 
(az Egyéni Vállalkozó vagy sza-

bályszerűen meghatalmazott 
képviselője aláírása) 
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IV. 

Szerződéstervezet 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET 

Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, járdák felújítási munkák elvégzésére 

amely létrejött egyrészről  
Balassagyarmat Város Önkormányzata 
székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. 
képviseli: Medvácz Lajos  polgármester  
bankszámlaszám: 10402771-00029189-00000007 
adószám: 15735272-2-12 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 
 
név: ………………………………………………………………….. 
székhely: ……………………………………………………………… 
képviseletében eljáró személy neve: ……………………………. 
bankszámlaszám:……………………………….... 
adószám: ……………………………………………………………… 
cégjegyzékszám: ………………………………………………….. 

MKIK kivitelezői nyilvántartási szám: ................................. 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen: Felek 
között az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, uniós értékhatár alatti, a 
Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) folytatott le 
a „Balassagyarmat közigazgatási területén, belterületi utak, járdák felújítása” tárgyban. Meg-
rendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesének, ennek 
megfelelően a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül az alábbi szerződést (a to-
vábbiakban: Szerződés) kötik egymással. 

I. A szerződéses okmányok 

1. Felek kijelentik, hogy a teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen Szerződés törzsszövege 
tartalmazza, tekintettel arra, hogy a jelen szerződést a közbeszerzési eljárás eredménye alap-
ján kötötték meg egymással. 

2. Felek szerződéses megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: 

a) Megrendelő által ajánlatkérőként kiadott ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési do-
kumentum;  

b) Kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 
c) Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

3. Felek rögzítik, hogy a jelen fejezet 2. pontjában említett dokumentumok fizikailag ugyan 
nem kerülnek csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez, de mindkét Fél számára ismert azok 
tartalma. 

4. A jelen fejezet 2. pontjában rögzített dokumentumok közötti - ugyanazon kérdésre vonat-
kozó - bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierar-
chiája – a legmagasabb rendűvel kezdve a felsorolást – a következő:  

a) Kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 
b) Ajánlattételi felhívás és Közbeszerzési dokumentum 
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c) Vállalkozó nyertes ajánlata.  

II. A Szerződés tárgya és a szerződés tárgyát érintő kijelentések 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Közbeszerzési eljárás során meghatá-
rozott munkák (továbbiakban: Munka) teljes körű kivitelezését, melyet a közbeszerzési do-
kumentum részét képező tételes árazott költségvetés részletez. 

2. A Szerződés teljesítése során használt anyagokkal, minőségbiztosítással kapcsolatos előírá-
sokat, továbbá a kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minő-
ségi mutatókat) az I. 2. pont szerinti szerződéses okmányok tartalmazzák. 

3. Vállalkozó a Szerződés teljesítését a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzé-
si dokumentumok, a Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos 
jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, és szakmai szokásoknak megfelelően köteles végezni. 

4. Vállalkozó a kivitelezés folyamán előírt vizsgálatokat saját költségén elvégzi, illetve elvégez-
teti. Többletvizsgálatokat a Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése 
mellett végeztet. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában ha-
tályos jogszabályok alapján kötelezően alkalmazandó magyar nemzeti szabványok, valamint a 
vonatkozó ágazati szabványok és műszaki előírások a mérvadóak. 

5. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a teljesítés minőségével kapcsolatban 
közöttük vita merül fel, elfogadják az ellenőrző vizsgálatok elvégzésére (felszereltség és sze-
mélyzet vonatkozásában is) alkalmas laboratórium szakvéleményében megállapítottakat. 
Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve azok eredményei a mi-
nőség tanúsítására akkor szolgálhatnak, ha a laboratórium a minőségtanúsítási jogot – akk-
reditációt - a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően megszerezte. A szakértői díj 
költségeit a Felek – fele-fele arányban - közösen viselik. A Vállalkozó kijelenti, hogy ameny-
nyiben a szakértő hiányosságot, vagy hibát állapít meg, a szakértői díj teljes költségét megté-
ríti, és a szakvéleményben foglaltak szerint a kijavítást haladéktalanul, saját költségén elvégzi. 

6.Vállalkozó kötelessége a Megrendelő által szolgáltatott műszaki dokumentáció (műszaki 
leírás, tervlapok, stb.) felülvizsgálata, megvalósítási lehetőségének ellenőrzése, hibáinak ész-
revétele, azok kijavításának igénylése. Ugyancsak a Vállalkozó kötelezettsége a méretek gyár-
tás előtti ellenőrzése is.  A közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően elkészített létesít-
mény hibájáért a Vállalkozó kártérítéssel tartozik, ha a Megrendelőtől kapott dokumentumok 
hibáját felismerhette volna, Megrendelőt azonban erre nem, vagy nem a Ptk. 6:252. § (3) be-
kezdésében foglalt határidőben figyelmeztette, vagy a munkát a vonatkozó jogszabályi, szer-
ződéses, hatósági előírások ellenére elvégzi. 

III. A teljesítés határideje, időtartama  

1. A munkaterület átadása 

1.1. Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez alkalmas álla-
potban legkésőbb a szerződés megkötését követő 2 munkanapon belül adja át. 

1.2. A munkaterület megközelítése okán a környezet megóvásáért, az okozott kár helyreállítá-
sáért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

2.Teljesítés időtartama 

A szerződés időtartama 90 nap. (60 nap + 30 nap műszaki átadás-átvétel). A Vállalkozó kész-
re jelentésében szereplő teljesítési határidő nem lehet későbbi, mint a szerződés hatálybalé-
pésétől számított 60. nap. 

3. Akadályközlés 

Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével 
minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredmé-
nyességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: akadályközlő levél). 
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Az akadályközlő levél a Szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő 
késedelmes teljesítésből eredő törvényes és Szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladék-
talan írásbeli értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

4. Előteljesítés 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített teljesítési véghatáridőhöz képest elő-
teljesítésre Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett jogosult. 

IV. A teljesítés módja 

1. A Felek megállapodnak, hogy legalább kétheti gyakorisággal – egymással - kooperációs 
értekezletet tartanak az építési munkaterületen. A kooperációs értekezlet szervezője és idő-
pontjának meghatározója a Megrendelő műszaki ellenőre. 

2.Vállalkozó köteles betartani a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és 
tűzvédelmi előírásokat és megtenni a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő 
esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.  

3. A kivitelezésért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli. A kárveszély 
az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 

4. Vállalkozó kizárólag az árazatlan költségvetési kiírás és a vonatkozó szabványoknak megfe-
lelő minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. 
Ugyanez megfelelően irányadó a teljesítendő szolgáltatásokra is. Vállalkozó a köteles továbbá 
a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani. 

5. A Vállalkozó köteles a munkálatok elvégzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint fele-
lős műszaki vezetőt kinevezni, és erről a Megrendelőt késedelem nélkül írásban tájékoztatni. 
A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban teljesítse.  

6. A kivitelezési munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, 
értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős 
műszaki vezető vagy építésvezető átvette a Megrendelőtől.  

7. A felelős műszaki vezető, az építésvezető, valamint a szakági vezetők személyének megvál-
toztatása esetén arról haladéktalanul írásban értesíteni kell a Megrendelőt. 

8. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 

Név:  
Cím:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  

9. A Megrendelő - Szerződéssel kapcsolatban – nyilatkozattételre jogosult képviselője: 

Név: Medvácz Lajos 
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.  
Telefon: 35/505-925 
Fax: 35/300-782 
E-mail: pmester@balassagyarmat.hu  
 
10. A Megrendelő építési műszaki ellenőre:   

Név: Magyaros Tamás 
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. 
Telefon: 20/9814-227  
Fax:35/505-975   
E-mail: magyaros@balassagyarmat.hu 
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11. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés 
merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban 
tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, 
hogy a műszaki tartalomhoz képest a munkálatokat eltérően végezni csak a vonatkozó jogsza-
bályi rendelkezéseknek és a Megrendelő jelen szerződést aláíró képviselőjének előzetes írás-
beli engedélyével lehet. 

12. A Felek rögzítik, hogy hagyományos, papír alapú építési napló vezetését írják elő a Vállal-
kozó részére. A naplóvezetésre a Felek az e-napló bevezetése előtti időszakban érvényes nap-
lóvezetési szabályokat alkalmazzák. 

10. Átadás-átvételi eljárás 

10.1. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a Szerződés teljesítését (készre jelen-
tés).  

10.2. Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül kell meg-
kezdeni.  

10.3. Az átadás-átvételi eljárásra a Vállalkozó készre jelentésétől számított 30 naptári nap áll 
rendelkezésre. 

10.4. Az átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyző-
könyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló 
mellékletét képezi. 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehet-
nek, így különösen: 

• az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját, 
• a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvéte-

li minőségét, 
• Megrendelő észrevételeit, 
• a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hi-

bákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - 
az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyző-
könyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), 

• Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, 
• a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
• a jogszabályban előírt nyilatkozatokat, 
• Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt, 
• Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák, hiányok kijavítására 

vagy árengedményt kér, 
• a résztvevők aláírását. 

Ha Megrendelő a hibák, hiányok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy 
megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor 
azt a Vállalkozónak is alá kell írnia. 

10.5. Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetés-
szerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű 
használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a Szerződés 
tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a Szerződés 
tárgyának használata balesetveszéllyel járna. 

10.6. Az átadás-átvételi eljárás lezárását egyben a munka birtokbaadásának is minősítik a 
Felek. 

11. Teljesítésigazolás kiadása 
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11.1. Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett 
építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez 
alapján javaslatot tesz a Vállalkozói számla kiállításának tartalmára. A részszámla mellékletét 
képező számlarészletezőt a műszaki ellenőr hagyja jóvá. 

A végszámla a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követően állítható ki. 

12. Többletmunka, pótmunka 

12.1. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés VII.1.3. pontjában meghatározott vállal-
kozói díj átalánydíj, a Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a 
többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban 
megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely 
a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

12.2. Felek egyezően rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési 
eljárás keretében kötött Szerződésre vonatkozó előírások megtartása mellett kerülhet sor.  

12.3. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban 
nem lehetséges érvényesen. Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését Vállalkozó 
megtagadhatja.  

12.4. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e 
körben vállalkozó saját felelősségére jár el. 

V. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

1. A Megrendelő jogosult 

• Vállalkozónak a jelen Szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevé-
kenységét és a felhasználásra kerülő anyagot önállóan vagy megbízólevéllel ellá-
tott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Meg-
rendelő ezirányú tevékenysége ne akadályozza. 

• Bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. vonatko-
zó rendelkezéseire. 

2. Megrendelő köteles 

• a munkaterületet a Vállalkozó részére átadni. 
• Vállalkozó részére a Szerződés VII. fejezetében rögzített vállalkozási díjat megfi-

zetni. 

3. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása 

Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha 
ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság vagy személyi 
biztonság veszélyeztetésére vezetne. Ilyen esetben köteles megtagadni a Vállalkozó az utasítás 
teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szaksze-
rűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen Szerződésben megnevezett kapcsolat-
tartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenn-
tartja Megrendelő az utasítást, úgy az előzőekben megjelölt kivétellel a Vállalkozó köteles azt 
végrehajtani.  

Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, 
hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha 
olyan utasítást ad Megrendelő, mely azt a célt szolgálja, hogy a Szerződés teljesítése alatt is a 
lehető legteljesebb mértékben használható legyen a munkavégzés területe. 

VI. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
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1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen szerződésben meg-
határozott építési beruházás teljes körű megvalósítása érdekében esetlegesen felmerülő - a 
közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő - kiviteli munkákat elvégzi, adott esetben 
annak hatósági engedélyeztetését, a kivitelezés során szükséges engedélyek beszerzését, to-
vábbá a megvalósítását saját költségén biztosítja. 

2.Vállalkozó az építés-szerelési munka kivitelezéséhez szükséges energiát saját költségén biz-
tosítja. A vállalkozói díj tartalmazza az összes – teljesítés érdekében felmerülő – organizációs 
jellegű létesítés költségeit (fel- és levonulási költségek, ideiglenes melléképítmények és léte-
sítmények, stb.), továbbá a mindezekkel kapcsolatban felmerülő engedélyeztetési, jóváhagyá-
si eljárások lefolytatásának költségeit. 

3. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos 
és gyors elvégzését. 

4. Vállalkozó a lefolytatott Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megren-
delő utasításai szerint köteles eljárni. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka meg-
szervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

5. A Vállalkozó az árazatlan költségvetési kiírás és a műszaki leírás megismerése révén tudo-
mással bír a munkavégzés körülményeiből következő kötelezettségekről.  

6. Vállalkozó az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben gondosko-
dik a munkaterület előírt elkerítéséről, lezárásáról, a munkaterületen a szükséges figyelmez-
tető jelzések, táblák elhelyezéséről és a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről is, valamint saját 
dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételekről is önmaga gondoskodik. A 
kivitelezés során keletkezett hulladékokat saját költségén köteles az engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz eljuttatni.  

7. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a takart közüzemi rendszerek általa történő megrongálá-
sáért is, egyben a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni 
azok pontos helyének meghatározásában is. 

A munkák kivitelezése során az általa, vagy az alvállalkozói által az utakon, vezetékekben il-
letve közművekben okozott kárért a Vállalkozó felel.  

A Vállalkozó az így okozott károkat a saját költségén a műszaki ellenőr, valamint a közműke-
zelők által előírt módon és határidőn belül köteles helyreállítani.  

VII. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 

1. Vállalkozási díj 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a Szerződés minden feltételének teljesí-
tése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és 
műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költség-
vetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján 
a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a Közbe-
szerzési eljárás során. 

3. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező kiviteli munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért 
megállapított vállalkozói díj összege: 

…………….+ ………….. ÁFA, azaz …………forint egyösszegű átalánydíj.  

4. A vállalkozói díj magában foglalja mindazon költségeket és díjakat, amik a szerződés sze-
rinti munkálatok hibamentes, hiánytalan, szabályos, teljeskörű és szakszerű kivitelezéséhez 
szükségesek, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet.  

2. Fizetési feltételek 



57 

 

2.1. Vállalkozó nem igényelheti előleg kifizetését. A Megrendelő a kivitelezés időszakában két 
részszámla és egy végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Az első részszámla kibocsátá-
sára az ÁFA nélküli szerződéses érték 35 %-át, a második részszámla kibocsátására az ÁFA 
nélküli szerződéses érték 70 %-át elérő, megvalósult teljesítést kötetően van lehetőség. 

2.2. Vállalkozó a számlát, a kiállított teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja 
ki. 

2.3. Megrendelő a szerződés igazolt, szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését, rész-
teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét a polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdésekben foglaltak szerint - 30 
napon belül - átutalással egyenlíti ki. 

2.4. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) – 
(2) bekezdésétől eltérően - az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése sze-
rint történik. 

2.5. A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ára, 
továbbá a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel kell eljárni. 

2.6. Tekintettel arra, hogy tárgyi munka nem engedélyköteles építési tevékenység, Vállalkozó 
köteles figyelembe venni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § ren-
delkezéseit, amely alapján az ÁFÁ-t a Vállalkozó fizeti meg. Amennyiben a Vállalkozó a fenti 
jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizeté-
sekből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő nem vállal felelősséget.  

2.7. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkö-
tött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által 
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

2.8. Megrendelő tartalékkeretet biztosít a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekez-
dése szerint, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ajánlati ár 5 %-a. A tartalék-
keret terhére csak a jelen építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák számolhatóak el. 

A Vállalkozó a Műszaki ellenőr felé írásban kezdeményezheti a tartalékkeret felhasználása 
iránti igényét. A tartalékkeret felhasználásáról minden esetben a Megrendelő dönt a Műszaki 
ellenőr írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján. A Műszaki ellenőr javaslatában köteles 
részletesen ismertetni azokat a műszaki, szakmai, vagy egyéb (pl. jogszabályváltozások, ható-
sági előírások/rendelkezések) okokat és indokokat, amelyek megítélése szerint, kétséget kizá-
róan megalapozzák a tartalékkeret felhasználási feltételeinek fennállását és egyben igazolják a 
munkák elvégzésének szükségességét. A Műszaki ellenőr javaslatában azt is köteles alátá-
masztani, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkát műszakilag alátámasztható és indokolt el-
lenszolgáltatás mellett teljesíti. 

Előbbieknek megfelelően, a tartalékkeret terhére elszámolható munka ellenértékének megha-
tározására – figyelemmel a munka tartalmára is – az alábbiak az irányadók: 

• A Vállalkozó nyertes ajánlatának részét képező beárazott tételes költségvetésben fel-
tüntetett egységárakon történik, amennyiben az elvégzendő munka műszaki tartalma 
egyértelműen megegyezik a beárazott tételes költségvetésben foglalt tétel (továbbiak-
ban: Tétel) szerinti munka műszaki tartalmával. E kérdés tekintetében a Tételek tar-
talma alapján a Műszaki ellenőr nyilatkozata elsődlegesen az irányadó. 

• Ha a beárazott tételes költségvetés nem tartalmaz olyan egységárat, amely alkalmaz-
ható lenne az ezen pont alapján elszámolandó, a jelen feltételekben meghatározott 
igényre,  akkor a Felek az aktuális TERC V.I.P összevont építőipari költségvetés-
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készítő programrendszer, valamint az adott évre vonatkozó minimális építőipari re-
zsióradíj alkalmazását kötik ki. A 2017. évre vonatkozó minimális rezsióradíj mértéke: 
2780,- Ft/óra + ÁFA. 

• Vita esetén, a Felek mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő véle-
ménye alapján állapítják meg az alkalmazandó árat. 

A fentiek alapján képzett nettó ajánlati árra az ÁFA összegén kívül záradék (pl.: akadályozta-
tási költség, árkockázati fedezet, anyagigazgatási költség, stb.) nem kerül felszámításra.    

2.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalko-
zó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalko-
zó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

2.10. A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkö-
tött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által 
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

3. Fizetési késedelem 

A Megrendelő fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kama-
tot köteles a Vállalkozó részére megfizetni.  

VIII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

1. Késedelmi kötbér 

A Kivitelezés késedelmes teljesítése – vagyis a véghatáridő elmulasztása - esetén a Vállalkozó 
késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kivitelezés nettó vállalkozási díjának a 
késedelem idejére számított napi 0,2%-a, de legfeljebb 20%.  

A Kivitelezés hibás teljesítése esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű 
kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem 
hárítja. 

2. Meghiúsulási kötbér 

Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbért igényelni a Vállalkozótól, ha Vállalkozó a Szerző-
désben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, és emiatt a Megrendelő a Vállalkozó szer-
ződésszegésére hivatkozva megszűnteti a szerződést, vagy a szerződés teljesítése a Vállalkozó 
felelőssége miatti egyéb okból meghiúsul.  

A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 20 %-a. 

3. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések 

3.1. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladékta-
lanul, írásban megtenni. 

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult fentiek szerinti kötbért az esedé-
kes számla összegébe beszámítani, vagy értesítő levél útján érvényesíteni, valamint amennyi-
ben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt is jogosult a Vállalko-
zóval szemben érvényesíteni. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesí-
tés alól. 

3.3. A késedelmi kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követő naptól válik esedékessé. 

3.4. A meghiúsulási kötbér a szerződés vállalkozó felelősségi körébe eső megszűnését követő 
napon válik esedékessé. 

3.5. Amennyiben a megrendelő a kötbérigényét nem beszámítással érvényesíti, abban az 
esetben a vállalkozó a kötbér teljes összegét a megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításá-
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nak kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a Megrendelő – felszólításban megjelölt – 
bankszámlájára átutalás útján megfizetni. 

3.6. A kötbérigény érvényesítésének elmaradása, vagy nem határidőben történő érvényesítése 
nem jelent joglemondást a megrendelő részéről. 

IX. Szavatosság, jótállás 

1. Szavatosság 

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza.  

2. Jótállás 

2.1. Vállalkozó garantálja: 

• valamennyi, jelen szerződésben és annak alapját képező dokumentumban meg-
határozott paraméter és műszaki adat elérését, 

• hogy az általa létrehozott munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 
munka eredményeként létrejött rendszer szerkezete és kivitele a szerződéses cél 
elérését maradéktalanul biztosítja 

2.2. Vállalkozónak a 2.1. pontban részletezett egységes jótállási kötelezettsége a Szerződés 
teljesítésétől számított …. hónapra27 terjed ki. Felek 30 nappal a jótállási időszak letelte előtt 
a megvalósítás helyszínén, együttesen bejárást tartanak a jótállási időszak letelte előtt felme-
rült garanciális hibák és hiányosságok feltárása és a garanciális munkák elvégzése érdekében.  

2.3. Megrendelő a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként biztosí-
ték vállalását írta elő a közbeszerzési eljárás során. Vállalkozónak a Kbt. 134. § (3) bekezdése 
szerinti biztosítékot a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 
(egyösszegű ajánlati Ár) 5 %-ának megfelelő mértékben, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban 
meghatározott formában kell biztosítania. A biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendel-
kezésre bocsátani, mely leghamarabb az előírt jótállási időtartam leteltét követő első napon 
szabadítható fel. Amennyiben Vállalkozó átutalással kívánja a biztosítékot rendelkezésre bo-
csátani, úgy Vállalkozónak a Megrendelő 10402771-00029189-00000007 számú számlájára 
kell utalnia a biztosíték összegét. 

2.4. A Kbt. 134. § (6) bekezdésére tekintettel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesí-
tésére kikötött biztosíték vonatkozásában a Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy 
annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján 
kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

2.5. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifo-
gásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben telefonon, faxon vagy táviratilag közöl-
ni. 

2.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intéz-
kedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. A hiba jellegétől függően a Vállalkozó, 
amennyiben a hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz szükségessé haladéktalanul, egyéb 
esetekben 5 napon belül köteles a hibát kijavítani. Ha a Vállalkozó a hibát – neki felróható 
okból – a megadott határidőre nem javítja ki, Megrendelő a Vállalkozó költségére jogosult azt 
mással kijavíttatni. 

2.7. Vállalkozó ajánlatában nyilatkozott a biztosítéknak a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti 
határidőre rendelkezésre bocsátásáról, összhangban a Kbt. 134 §. (5) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekkel. 

X. Felelősségbiztosítás 

                                                           
27 A Vállalkozó ajánlatában vállalt időtartam (minimum: 24 hónap, maximum: 48 hónap) 
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1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő részére bemutatni a 
jelen Szerződés szerinti munkára vonatkozó, 10 millió Ft/kár és 50 millió Ft/év biztosítási 
limitű, teljes tevékenységére kiterjedő felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy, a 
Vállalkozó által hitelesített másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére. En-
nek elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés 
megszüntetésére.  

2. A Megrendelő által meghatározott póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrende-
lő jogosult a Szerződéstől elállni.  

3. A felelősségbiztosítási szerződésnek a Szerződés szerinti munkálatok időtartamára kell 
vonatkoznia. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen 
a felelősségbiztosítással. 

XI. Alvállalkozók  

1.Vállalkozó a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével jogosult alvállalkozókat 
igénybe venni.  

2.Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be. 

3. A Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott alvállalkozók a következők:  

cégnév: 
székhely: 

4. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján Vál-
lalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb az alvállalkozói 
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő 
biztosítékot köthet ki. 

XII. A szerződés módosítása, megszűntetése 

1. Szerződés módosítása 

A Felek a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést. A szerződés módo-
sításának írásbeli formában kell történnie. 

2. Általános elállás 

Megrendelő a teljesítésig jogosult a Szerződéstől indokolás nélkül elállni a Vállalkozóhoz in-
tézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles Vállalkozó ebből eredő kárát megtéríteni. Vállalko-
zót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli. 

3. Rendkívüli felmondás, elállás 

3.1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatá-
val, azonnali hatállyal – a Szerződést felmondani vagy attól elállni.  

3.2. Ilyen oknak minősül különösen, ha  

• Vállalkozónak felróható késedelem eléri a 30 napot; 
• Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 
• Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 
• Vállalkozó jelen Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében; 
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• Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendel-
nek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, fel-
számolásának kezdeményezéséről határoz; 

• jogszabályon, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló felmondási vagy elállási 
okok fennállnak;  

• Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot 
szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lé-
nyeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére 

3.3. A Szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

3.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdés alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a.) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b.) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c.) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötele-
zettségszegési 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. 

3.5. A Kbt. 143. (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a 
Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, 
hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

3.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érin-
tett 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 meghatá-
rozott valamely feltétel; 

b.) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze-
rez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatá-
rozott valamely feltétel. 

4. Elszámolás 

4.1. Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek köte-
lesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és 
egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szak-
értőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vál-
lalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekin-
tést enged a jelen Szerződéssel összefüggésben.  

4.2. Amennyiben a Szerződés megszüntetésére Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül 
sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 

XIII. Felek együttműködése 

1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés hatálya alatt folyamatosan 
együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen Szerződésben 
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foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen Szerződés teljesítésére ki-
hatással lehet. 

2. Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik 

A Megrendelő részéről kapcsolattartóként kijelölt személy: 

Név: Csach Gábor 
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. 
Telefon: 35/505-925 
Fax: 35/300-782 
E-mail: almester@balassagyarmat.hu 

A Vállalkozó részéről kapcsolattartóként kijelölt személy: 

Név:  
Cím:  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: 

3. A fent megnevezett kapcsolattartó személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet 
haladék nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. 

4. Az egyik Fél által a másik Félnek küldött értesítéseket írásban kell megküldeni az erre a 
célra meghatározott címre, és írásban vissza kell azt igazolni.  

5. Az értesítés postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon, faxon tör-
tént továbbítás esetén, pedig a fax megküldését igazoló jelentésen feltüntetett időpontban 
tekinthető közöltnek. Az e-mail útján történő értesítés kizárólag abban az esetben minősül – 
az elküldés időpontjában – közöltnek, amennyiben az e-mail kézbesítését vagy elolvasását 
igazoló üzenet a küldő félhez visszaérkezik. Kézben, átvételi igazolás ellenében történő átadás 
esetén az értesítést az átadás időpontjában tekintik közöltnek a Felek. 

XIV. Vegyes rendelkezések 

1. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 
köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Meg-
rendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó 
kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni meg-
rendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az 
új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesí-
tésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles megrendelőt értesíteni a Kbt. 
143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.  

2. Felek jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapod-
nak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatás-
körtől függően – a Balassagyarmati Járásbíróság vagy a Balassagyarmati Törvényszék kizáró-
lagos illetékességének. 

3. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra 
jutott minden tényt, adatot, információt üzleti titokként kezelnek, és azt a másik fél előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül – peres eljárás során történő felhasználás esetét kivéve - 
harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják, és hozzáférhetővé nem teszik. 

4. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Megren-
delő köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha a Vállalkozó jelen szerződésben rög-
zített kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez szerződés felmondásához, attól való elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez, vagy egyéb, a szerződésben rögzített jogkövetkezmény érvényesíté-
séhez vezetett, valamint, ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy 
egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. 
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5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., a tárgyhoz kapcsolódó 
egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

6. A jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. A szerződés aláírásának a napja a szer-
ződést utolsóként aláíró aláírásának a napja. 

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, min-
den befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet sza-
bályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. 

 

Balassagyarmat, 2017. ……………………….. 

 

 

…………………………….. 

Megrendelő 

  

…………………………….. 

Vállalkozó 
 
 
Ellenjegyezte:       Ellenjegyezte: 
 
 

…………………………….. 

Dr. Varga Andrea jegyző 

  

…………………………….. 

Juhászné Gajzinger Ágnes 
pénzügyi vezető 
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V. 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
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KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

1. A közbeszerzés tárgya: Balassagyarmat Város közigazgatási területén belterületi utak és 
járdák felújítása  

2. A közbeszerzés mennyisége: 

Balassagyarmat Város közigazgatási területén belterületi utak és járdák felújítása az alábbiak 
szerint: 

Utak: 

Sántha Kálmán utca felújítása (267 fm * 3,5 + 60 m2) 
  

1. Felhízott padka nyesése 534,0 m2 

2. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

3. Előkátyúzás 8,0 t 

4. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 39,8 m3 

5. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 19,9 m3 

6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 267,0 m2 

7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 53,4 m3 

    Zórád Ernő köz (a Huszár Aladár és Veres Pálné utcákat összekö-
tő köz) felújítása (150 fm * 4,0 + 20 m2) 

  
1. Felhízott padka nyesése 300,0 m2 

2. Z0/22 zúzottkő profilozó réteg készítése 645,0 m2 

3. Meglévő burkolat marása 18,0 m2 

4. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 24,8 m3 

5. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 12,4 m3 

6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 150,0 m2 

7 Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 30,0 m3 

    
Petőfi Sándor utca felújítása (303 fm * 4,5 + 40 m2) 

  
1. Felhízott padka nyesése 606,0 m2 

2. Fedlapok szintrehelyezése 2,0 db 

3. Meglévő burkolat marása 40,0 m2 

4. Meglévő burkolat profilozó marása 300,0 m2 

5. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 56,1 m3 

6. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 28,1 m3 

7. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 606,0 m2 

8. Árok profilozása, tisztítása 350,0 fm 

9. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 151,5 m3 
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    Baross Gábor utca felújítása (Rózsa utca - Algőver Mihály utca között) (120 fm * 
3,0) 

1. Felhízott padka nyesése 168,0 m2 

2. Meglévő burkolat marása 5,0 m2 

3. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 14,4 m3 

4. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 3,0 cm 
vtg-ban 10,8 m3 

5. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5m szélességben 84,0 m2 

6. Árok profilozása, tisztítása 120,0 fm 

7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 40,8 m3 

    Algőver Mihály utca felújítása (Baross Gábor utca - Honti utca között) (220 fm * 
3,5 m ) 

1. Felhízott padka nyesése 440,0 m2 

2. Földkiemelés 88,8 m3 

3. Tükörkészítés 296,0 m2 

4. Tükör tömörítése 296,0 m2 

5. Zúzottkő vagy tört beton útalap készítése 20 cm vtg-ban 59,2 m3 

6. Kő útalap fedőréteg készítése 29,6 m3 

7. Meglévő burkolat marása 5,0 m2 

8. Fedlapok szintrehelyezése 5,0 db 

9. Z0/22 zúzottkő profilozó réteg készítése 518,0 m2 

10. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 31,2 m3 

11. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 15,6 m3 

12. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 440,0 m2 

13. Árok profilozása, tisztítása 220,0 fm 

14. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 176,8 m3 

    
Névtelen u. felújítása  (Jószív utca - Jópalócok útja közti szakasz) (92 fm * 4,5 m) 

1. Felhízott padka nyesése 184,0 m2 

2. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

3. Előkátyúzás 5,0 t 

4. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 17,2 m3 

5. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 8,6 m3 

6. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 0,5 m szélességben 92,0 m2 

7. Felesleges föld elszállítása 2 km-en belül 18,4 m3 

    
Madách Liget 1. behajtó „körforgalom” felújítása ( 180 fm * 3-3,5 m) 
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1. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

2. Meglévő burkolat profilozó marása 120,0 m2 

3. Előkátyúzás 5,0 t 

4. Meglévő szegély javítása (bontás-építés) 20,0 fm 

5. Járda aszfaltozása vált. vtg-ban 1,8 m3 

6. Fedlapok szintrehelyezése 2,0 db 

7. Víznyelőakna átépítése bekötéssel 1,0 db 

8. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 25,3 m3 

9. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 12,7 m3 

    
Madách Liget 2. behajtó „körforgalom” felújítása ( 180 fm * 3-3,5 m) 

1. Meglévő burkolat marása 20,0 m2 

2. Meglévő burkolat profilozó marása 140,0 m2 

3. Előkátyúzás 5,0 t 

4. Fedlapok szintrehelyezése 3,0 db 

5. Víznyelőakna átépítése bekötéssel 1,0 db 

6. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 25,3 m3 

7. 
Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 12,7 m3 

    
Vár utca felújítása ( 165 fm * 3,5-4,5 m) 

  
1. Meglévő burkolat bontása 60,0 m2 

2. Meglévő hasított szegély helyreállítása 80,0 fm 

3. 15 cm vtg Ckt útalap készítése 60,0 m2 

4. Fedlapok szintrehelyezése 3,0 db 

5. Meglévő burkolat marása 15,0 m2 

6. 

Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének 
előzetes letakartásával és bitumenes permetezéssel AC-11 j. aszfaltból 4 
cm vtg-ban 27,3 m3 

 

Kiegyenlítő aszfaltréteg készítése AC-11 j. aszfaltréteg késztése 2,0 cm 
vtg-ban 13,7 m3 

8. Nemesített padka készítése Z0/22 zúzottkőből 1,0m szélességben 80,0 m2 

Járdák: 

Ady Endre út - Madách Liget közti  járda (50 fm * 1,2 m ) 
  1. Földkiemelés bevágásból 18,8 m3 

2. Tükör készítése 75,0 m2 

3. Altalaj tömörítése 75,0 m2 

4. Talajjavító réteg készítése 10 cm vtg-ban 60,0 m2 

5. Ckt réteg beépítése 12 cm vtg-ban 60,0 m2 

6. Süllyesztett kerti szegély készítése 100,0 fm 

7. Térkőburkolat készítése 4 cm vtg-ban, ágyazattal 60,0 m2 
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8. Földpadka készítése 0,5 m szélességben 61,0 m2 

9. Kikerülő föld elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 18,8 m3 
 

Kossuth Lajos úti járdaszakasz felújítása (Benczúr Gyula utca - Aradi 
utca között)  (50 fm * 2,0 m) 

  1. Bontás (kerti szegély) 50,0 fm 

2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 110,0 m2 

3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 68,0 m2 

4. Burkolat és meglévő alap bontása 68,0 m2 

5. Kiemelt szegély készítése 45,0 fm 

6. Süllyesztett kerti szegély készítése 30,0 fm 

7. Nagyméretű fedlap szintbehelyezése 2,0 db 

8. Elzárók szintbehelyezése 2,0 db 

9. Víznyelő szintbehelyezése 1,0 db 

10. Víznyelőakna készítése 1,0 db 

11. Csapadékvíz bekötés készítése víznyelőbe 1,0 db 

12. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 110,0 m2 

13. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 4,4 m3 

14. Tereprendezési munkák 80,0 m2 
 

 Csillagház (Rákóczi fejedelem út) előtti járdaszakasz felújítása (18 fm 
* 4,5 m + 15 fm * 5 m) 

  1. Bontás (kerti szegély) 17,0 fm 

2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 156,0 m2 

3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 124,8 m2 

4. Burkolat és meglévő alap bontása 124,8 m2 

5. Süllyesztett kerti szegély készítése 17,0 fm 

6. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 156,0 m2 

7. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 8,8 m3 
 

Május 1. úti pavilonsor előtti járdaszakasz felújítása  (17 fm * 2,0 m) 
  1. Bontás (kerti szegély) 26,0 fm 

2. Meglévő burkolat bontás ( öntött aszfalt ) 34,0 m2 

3. Meglévő burkolatalap pótlása helyreállítása komplett ei. 20,4 m2 

4. Burkolat és meglévő alap bontása 20,4 m2 

5. Süllyesztett kerti szegély készítése 26,0 fm 

6. Aszfaltozás 4 cm vtg-ban AC 8 jelű aszfaltból 34,0 m2 

7. Bontott anyag elszállítása 2 km-en belüli elhelyezéssel 1,9 m3 
 

Aradi utca  járdafelújítás (113+79) fm 
  1. Meglévő járda elbontása 268,8 m2 

2. Meglévő kapubejárók elbontása 40 m2 

3. Meglévő szegély elbontása 196 fm 

4. Új kerti szegély készítése 196 fm 

5. Tükör készítése 308,8 m2 

6. Altalaj tömörítése 308,8 m2 

7. 10 cm vtg talajjavító réteg készítése 308,8 m2 
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8. 12 cm vtg Ckt útalap készítése 308,8 m2 

9. 4 cm vtg AC-8 j. aszfalt kopóréteg készítése 308,8 m2 

10. Bontott anyag elszállítása 43,2 m3 
 
CPV Kód:  
45233223-8 Úttest újraburkolása  
45233228-3 Útburkolat építése  
45112700-2 Tereprendezési munkák  
45112100-6 Árokásási munka  
45232453-2 Vízelvezető cső építése  

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egy-
értelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivat-
kozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és 
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű" minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja 
a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő-
nek az ajánlatában igazolnia kell. (Kr. 46. § (4) bekezdése) 

3. Az ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások: 

o árazatlan költségvetési kiírás elektronikusan (CD), a költségvetési kiírás szer-
keszthető formátumban  

o az út és a járda-felújításokkal érintett közterületek ajánlatkérő tulajdonában 
vannak  

Ajánlatkérő egyéb szolgáltatást nem nyújt. 

4. Műszaki követelmények: 

A Vállalkozónak a munkáját úgy kell végeznie, hogy az ajánlattételi felhívásban és a közbe-
szerzési dokumentumban – annak minden részére kiterjedően előírt kötelezettségek - mara-
déktalanul teljesüljenek. 

A tételes árazatlan költségvetési kiírásban előírtaktól eltérő gyártmányú, eredetű, típusú do-
log beépítésére a Megrendelő a megvalósítás során az egyenértékűség szigorú betartásával ad 
lehetőséget. 

Mivel a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú "dolog"-ra, való hivatkozást, a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján jelezzük, hogy az Ajánlatkérési dokumentációban 
megjelenő megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 
és a megnevezett gyártmányú, eredetű, típusú "dolog" -gal "egyenértékű" "dolog" is beépíthe-
tő. 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
28. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 

„Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkö-
tését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely 
során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az 
ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenér-
tékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek 
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helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának 
szabályait megfelelően kell alkalmazni.” 

5. Minőségi, megfelelőségi előírások, követelmények: 

A megvalósított létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi. A Vál-
lalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében az ellenőrző vizsgálatok 
elvégzésére (felszereltség és személyzet vonatkozásában is) alkalmas akkreditált laboratóriu-
mot biztosítani, illetve megbízni. 

A műszaki ellenőr kérheti a készítés alatt lévő munka vizsgálatát, és hogy részt vehessen a 
vizsgálatnál a szállító telephelyén. A vállalkozói laboratóriumban, vagy harmadik jogi személy 
laboratóriumában a Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítani a műszaki ellenőr számára kü-
lön vizsgálatok elvégzésére vagy elvégeztetésére. A vizsgálatokhoz szükséges kiszolgáló sze-
mélyzet rendelkezésre bocsátása és azok költsége a Vállalkozót terheli. 

Az elvégzett, illetve a külső közreműködővel elvégeztetett minőségi vizsgálatok költségét a 
Vállalkozónak kell viselnie. A Vállalkozónak megfelelő értesítést kell küldenie a műszaki el-
lenőrnek a szállítók telephelyén végzett munka és vizsgálati programról, hogy a műszaki el-
lenőr intézkedhessen a felülvizsgálatról. 

A Vállalkozó köteles a beérkezéskor megvizsgálni a helyszínre leszállított gyártott tételeket és 
anyagokat. Az esetleges hibákról értesíteni kell a műszaki ellenőrt. Kisebb felületi hibák vagy 
a gyártott tételek hasonló hibái jóváhagyott módon kijavíthatók a műszaki ellenőr megelége-
désére. Súlyosabb hibák esetén a tételt vissza kell szállítani a beszállítónak javításra vagy cse-
rére. A műszaki ellenőr által vagy részére végzett felülvizsgálatok és tesztek nem mentesítik a 
Vállalkozót a minőségellenőrzéssel kapcsolatos felelőssége alól. 

Ajánlatkérő a kész állapotra vonatkozóan az alábbi műszaki és minőségi követelményeket írja 
elő, melyeket Vállalkozónak teljesítenie, igazolnia kell: 

o Az aszfaltburkolat mintavételi és vizsgálati módszerei tekintetében az ÚT 2-
3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 2.3. fejezetében leírtak az irányadók. Az aszfaltré-
tegek megfelelőségének igazolását az ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 3. fe-
jezetében leírtak szerint kell elkészíteni, dokumentálni. A létesítményeket az 
árazatlan költségvetési kiírás és a jelen ajánlatkérési dokumentációban foglal-
tak szerinti műszaki tartalommal kell megvalósítani. Azoktól eltérni csak a 
megrendelő és a műszaki ellenőr egyetértésével lehet. 

o az aszfaltburkolat vastagságát a műszaki ellenőr által kijelölt helyeken az ÚT 
2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 2.3.2.1 pontjának megfelelően kell mérni, ill. 
igazolni. A tervezettől kisebb vastagság nem elfogadható. 

o Az aszfaltburkolat hézagtartalmát a műszaki ellenőr által kijelölt helyeken az 
ÚT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) 3.3 pontjának megfelelően kell igazolni. A 
tömörségi fok 97%-nál kisebb nem lehet. 

6. A kivitelezésre vonatkozó egyéb kikötések, körülmények: 

6.1.  Környezet és természetvédelem: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a vízgazdálko-
dásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint 
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait betartva a Vállalkozónak munkálatait úgy kell 
végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarják az alkalmazott gépei, to-
vábbá berendezései és technológiái környezetkímélők legyenek. 
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A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a terüle-
teket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti 
túl a vonatkozó szabványban megengedett határértékeket.  

Zajvédelem: A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel 
fekvő, vagy az odavezető közutakon a sár vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülé-
sére, amit a járda-felújításokkal összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések 
okoznak. A Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szál-
lítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön 
óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés 
megelőzésére. 

Alkalmazandó előírások: 

� 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet; 
� 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet; 
� 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet. 

Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni 
vizeket megfelelő módon el kell vezetni. 

A keletkezett zaj és rezgés mértéke a (27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben 
előírt határértékeket nem haladhatja meg. 

Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bír-
ságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

6.2.  Munkavégzési időszak: 

Munkavégzés – munkanapokon a 7-18 órai időszakon túl – csak a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatalával előzetesen egyeztetett és írásban rögzített időpontban végezhető. 

6.3.  Geodézia, forgalomkorlátozás, ideiglenes felvonulás: 

A munkákkal kapcsolatos valamennyi geodéziai munka (pl. felmérés, kitűzés, földmérési jel 
áthelyezése, stb.) mely a megvalósításhoz, dokumentáláshoz szükséges a Vállalkozó feladatát 
képezi. 

A tevékenység magában foglalja az építés során szükségessé váló ideiglenes forgalomkorláto-
zással kapcsolatos feladatokat. Kivitelezés során az ingatlanok gyalogos és gépjárművel törté-
nő megközelítését, valamint a mentő, tűzoltóság, rendőrség és a kommunális járművek köz-
lekedését biztosítani kell. A munkálatok megkezdéséről, várható befejezéséről – különös 
tekintettel esetleges útlezárásról – a kivitelezőnek a munkák megkezdése előtt legalább 
3 nappal előbb Megrendelőt értesítenie kell. Az érintett lakókat szórólapon folyamatosan tá-
jékoztatnia kell a kivitelezőnek a várható, jelentősebb korlátozással járó munkafolyamatokról. 

A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és költséget, amely a 
Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az ideiglenes melléképítmények létesítésével, 
üzemeltetésével, fenntartásával és elbontásával kapcsolatos. A Vállalkozó feladata az érvényes 
környezetvédelmi előírások betartásával az adminisztratív, szociális és egészségügyi létesít-
mények, munkahelyi raktárak, műhelyek és tárolók, ideiglenes infrastruktúrák kiépítése a 
szükséges hatósági engedélyekkel és hozzájárulásokkal, őrzésvédelem és a fentiekhez kapcso-
lódó összes kockázat viselése. 
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A Vállalkozó feladata továbbá a létesítmény és környezetének ideiglenes biztosítása, beleért-
ve: minden kerítést, őrzést, világítást, sorompót, védőkorlátot, figyelmeztető táblát, forgalom-
irányítást, valamint a létesítményen előforduló vizekkel kapcsolatos munkákat (vizek védel-
me, létesítmény védelme a vizektől) és az ezekhez kapcsolódó összes kockázatot és költség 
viselését. 

6.4.  Közművek, bontási munkák: 

A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződ-
ni a különféle közművezetékek helyzetéről. A közművezetékek közelében végzendő munkák 
megkezdése előtt a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell biztosítania a 
munkahelyen. Ha a földmunkák készítése során a Vállalkozó esetleg felderítetlen föld alatti 
közművezetéket tár fel, a szükséges intézkedés érdekében azonnal értesítenie kell a Műszaki 
ellenőrt, és meg kell tennie a baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. 

A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok kezeléséről, elszállításáról a befo-
gadó helyekre, az előírásoknak megfelelően Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anya-
gok lerakását a Műszaki ellenőr részére igazolnia kell. 

6.5.  Munkavédelem, tűzvédelem, biztonságtechnika, forgalombiztonság: 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. A 
kötelezettségeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során az Ajánlattevőnek meg 
kell felelnie. Biztosítani kell az egészséges, biztonságos és a tűzvédelmi előírásoknak is megfe-
lelő munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában és minden munkaműveletnél. 

A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 
jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi köve-
telményeket. 

A közúton végzendő építési munkák során be kell tartani a közúti közlekedés szabályairól 
szóló [1/1975. (II. 5.) KPM-BM], az utak forgalomszabályozásáról és közúti jelzések elhelyezé-
séről szóló [20/1984. (XII. 21.) KM], az útépítési munkahelyek elkorlátozásáról és forgalom-
biztonsági követelményeiről szóló [3/2001. (I. 31.) KöViM] rendeletek előírásait. 
 


