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I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

I.1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 

 

Jelen közbeszerzési dokumentumok a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 

Hőszolgáltató Zrt. (8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.) mint ajánlatkérő által „Szedreskerti 

Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, 

vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, telepítése, beüzemelése, fűtőmű 

homlokzatának felújítása” tárgyú, a 2017. május 30-án feladott, és az Európai Unió 

Hivatalos Lapjának 2017. június 1-jén megjelent számában, 2017/S 104-208228 

nyilvántartási számon közzétett és az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2017. július 5. 

napján megjelent számában, 2017/S 126-257657 nyilvántartási számon közzétett 

korrigendummal módosított ajánlati felhívással megindított, a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) Második rész XV. fejezete szerinti, uniós nyílt - a 

közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 

307/2015 (X.27.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával - közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódnak. 

 

Jelen közbeszerzési dokumentumok kiadásának célja, hogy az esélyegyenlőség és egyenlő 

bánásmód valamint a verseny tisztasága, átláthatósága és nyilvánossága alapelveinek 

érvényesítése mellett elősegítse a megfelelő ajánlattételt minden ajánlattevő részére. 

 

Jelen közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az 

ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként 

benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki 

leírást (feladat leírást), a szerződéstervezetet, valamint az egységes európai közbeszerzési 

dokumentum mintáját.  

 

A közbeszerzési dokumentumokban továbbá ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták is 

szerepelnek, amelyek használata nem kötelező, ajánlatkérő ettől eltérő formájú, de azonos 

tartalmú igazolásokat és nyilatkozatokat is elfogad. 

 

Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen közbeszerzési dokumentumok 

rendelkezései az irányadóak az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. 

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az 

ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 

bekezdés]. 

 

A közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó: 

dr. Balogh Edina 

Levelezési cím: 1054 Budapest, Aulich u. 8. III/1. 

E-mail cím: edina.balogh@bslaw.hu 

Lajstromszám: 00119 
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I.2. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS ELÉRÉSÉNEK 

(LETÖLTÉSÉNEK) VISSZAIGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

Az ajánlati felhívás VI.3.1. pontjában előírtakkal összhangban ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentumokat közvetlenül, korlátlanul, teljes terjedelmében és térítésmentesen 

elektronikus úton hozzáférhetővé tette honlapján (http://www.szepho.hu/kozbeszerzesi-

eljarasok) az érdeklődő gazdasági szereplők számára az ajánlati felhívást tartalmazó 

hirdetmény megjelenésének napjától. 

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 

ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi 

határidő lejártáig. 

 

A jelen közbeszerzési dokumentumok letöltését a „VI. Formanyomtatványok” című fejezet 

14. sz. mellékletét képező, kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozattal („regisztrációs 

adatlap”) kell igazolni, amelyet a következő e-mail címre kell elküldeni: 

 

kozbeszerzes@szepho.hu 

 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok elérése (letöltése), valamint 

a teljes körűen kitöltött regisztrációs adatlap megküldése. Ennek hiányában az ajánlat a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül. 

 

Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a regisztrációs adatlapot visszaküldő 

gazdasági szereplőknek küldi meg. 

 

I.3. A KBT. 73. § (4)-(5) BEKEZDÉSE SZERINTI HATÓSÁGOK MEGJELÖLÉSE 

 

A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 

az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 

szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős 

miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást 

tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb 

munkabérről. 

 

Ajánlatkérő nem írja elő külön információk feltüntetését az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, 

hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdése 

szerinti követelményeknek. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerint az alábbiakban tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon 

követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

Munkajogi követelmények: 

 

Fejér Megyei Kormányhivatal- Székesfehérvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. 

E-mail: hivatal@szekesfehervar.fejer.gov.hu 
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Telefon: +36 22/ 795-751 

Fax: + 36 22/ 795-814 

Fejér Megyei Kormányhivatal - Foglalkoztatási Főosztály - Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.  

E-mail: fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

Telefon: +36 22- 511-000 

Fax: +36 22- 316-577 

 

Szociális követelmények:  

 

Fejér Megyei Kormányhivatal - Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály - Szociális és 

Gyámhivatali Osztály 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Piactér 12-14. 

E-mail: gyamhivatal@fejer.gov.hu 

Telefon: +36 22- 514-780 

Fax: +36 22 -  526-943 

 

Környezetvédelmi követelmények: 

 

Fejér Megyei Kormányhivatal - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

postai címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 

telefon: +36 22/ 514-301 

fax: +36 22/ 313-564 

E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu 

 

Adózási követelmények: 

 

NAV Fejér Megyei Adóigazgatósága - Székesfehérvári központi ügyfélszolgálat 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 4/B 

Telefonszám: +3622-530-700 

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

II. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MENETÉRŐL 

 

II/1. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 

ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban, valamint a jelen közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 

kérhet az ajánlatkérőtől az eljárást megindító felhívás I.3.) pontjában megadott alábbi 

elérhetőségen (a faxon vagy postai úton küldött kérdéseket lehetőség szerint e-mailen is 

kérjük elküldeni szerkeszthető formában). 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

 

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.  

8002 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.  

Email: kozbeszerzes@szepho.hu 
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Fax: +36 22314252 

 

A kiegészítő tájékoztatás kérésére és megadására a Kbt. 56.§-ában foglaltak az irányadóak. 

A közbeszerzési eljárás során a gazdasági szereplők csak a Kbt. által meghatározott írásos 

formában kérhetnek tájékoztatást az ajánlatkérőtől, így pl. telefonon érkező kérdésekre az 

esélyegyenlőség elvének megfelelően ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni. 

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet ajánlatkérő írásban nem 

erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 

Amennyiben a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 56. § szerint kiegészítő tájékoztatás 

megadására kerül sor, a közbeszerzési dokumentumok a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra 

tekintettel értelmezendők. 

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel és a teljesítés helyszínének megismerése céljából 

helyszíni bejárást tesz lehetővé a gazdasági szereplők számára 2017.06.14. napján, 11.00 

órakor. Találkozási hely: 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 1. 

 

II/ 2. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA ÉS FELBONTÁSA 

Az ajánlatot írásban és zártan, a lent megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell 

benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 

Az ajánlattételi határidő: az ajánlati felhívás módosított IV.2.2.) pontjában 

meghatározott időpont. 

Személyes beadás esetén az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül, hétfőtől csütörtökig 

9.00 – 15.00 óra között, pénteken 9.00 – 12.00. óra között, az ajánlattételi határidő lejártának 

napján 9.00 - 11.00 között lehet benyújtani a következő címen: 

 

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 

8002 Székesfehérvár, Honvéd utca 1., Móri úti szárny, I. emelet 114. iroda 

Címzett: Papp Erzsébet, beszerzési osztályvezető 

 

Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot 

tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a fent 

megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel igazolva - az ajánlatkérő képviselőjének 

birtokában van. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő 

leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő 

késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli. 

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből 

származó bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a 

csomag megsérülése, az ajánlat elvesztése vagy az ajánlat nem az előírt címen történő 

benyújtásáért) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának időpontját az 

ajánlatkérő székhelyén alkalmazott biztonsági előírásokra és körülményekre tekintettel 

határozzák meg, mivel az épületbe való bejutás hosszabb időt is igénybe vehet. 

Az ajánlatok felbontásának időpontja és helyszíne: az ajánlati felhívás módosított 

IV.2.7.) pontjában meghatározott időpont és helyszín. 
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Az ajánlatok felbontásának időpontja megegyezik az ajánlattételi határidővel. 

Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.  

II/3. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

 

II/3.1. AJÁNLATOK MEGFELELŐSÉGÉNEK ELBÍRÁLÁSA 

Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények valamint a kizáró okok előzetes 

ellenőrzését az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat alapján 

végzi, valamint minden egyéb tekintetben ellenőrzi az ajánlat megfelelőségét, szükség szerint 

elvégzi a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket. 

 

Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal 

egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint elérhető 

adatbázisok adatait is. 

 

II/3.2. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE 

 

A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő 

az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli. 

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés 

c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési 

szempont alapján értékeli az alábbi szempontok alapján. 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. 

 

Értékelési szempontok és az értékelés módszere: 

 

  Értékelési szempont Súlyszám 

1 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 60 

2 
2. Nettó ajánlati ár/Füstgáz-hőhasznosító nélküli beépített 

teljesítmény aránya (Ft / MW) 
15 

3 

3. Vállalt teljesítési határidő (szerződés megkötésének napjától 

számítva a teljeskörű megvalósításig (üzemi próba és próbaüzem 

nélkül), naptári napokban megadva) – maximum 160 naptári nap. 

10 

4 4. Vállalt műszaki többlettartalom 10 

4.1. 
4.1. Leszállított rendszer összhatásfoka 100%-os terhelésen 45 

°C-os visszatérő vízhőmérséklet mellett (%) 
5 

4.2. 
4.2. Leszállított rendszer összhatásfoka 25%-os részterhelésen 45 

°C-os visszatérő vízhőmérséklet mellett (%) 
5 

5. 
5. Garanciális hibaelhárítási, javítási munkákkal összefüggésben 

vállalt reakcióidő (hiba bejelentése és a hiba elhárításának 

5 
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helyszíni megkezdése közötti maximális idő) - egész órákban 

kifejezve (max. 24 óra) 

 

Az értékelés módszere és az egyes értékelési szempontok szerinti ajánlati tartalmi 

elemek meghatározásával kapcsolatos további előírások: 

 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 

 

Ajánlatkérő az 1. szempont esetében a fordított arányosítás módszere szerint értékeli az 

ajánlatokat, ahol az adott szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme - a 

legalacsonyabb egyösszegű nettó vállalási ár - kapja a lehetséges maximális pontszámot (a 

felső ponthatár), a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest arányosítva kap 

pontot az alábbi képlet alapján: 

 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az egyösszegű ajánlati árat a Felolvasólapon kell megadni nettó forint + ÁFA összegben.  

Ajánlatkérő az értékelés során az egyösszegű nettó ajánlati árat veszi figyelembe.  

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás mellékleteként 

(Műszaki leírás 1. sz. melléklete) .xls formátumú árazatlan költségvetési kiírást bocsát az 

ajánlattevők rendelkezésére. 

Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező 

árazatlan költségvetés kiírást kitöltve a papír alapú ajánlat részeként, valamint excel 

formátumban is be kell nyújtania a szkennelt ajánlatot tartalmazó elektronikus példányban 

(CD-n vagy DVD-n). 

 

A Felolvasólapon megadott ajánlati árnak meg kell egyeznie a kitöltött árazatlan 

költségvetési kiírás „Elektromos”, „Gépészet”, „Építészet”, és „Irányítástechnika” 

munkalap alatt lévő összesen sorok összegével, ellenkező esetben az az ajánlat 

érvénytelenségét eredményezi. 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az jelen 

közbeszerzés tárgyát képező valamennyi eszköz, berendezés ellenértékét, valamint a 

teljes kivitelezés, megvalósítás és a műszaki leírásban részletezett kapcsolódó feladatok 

költségét tartalmazza! 

 

Ajánlattevőnek az árazatlan költségvetési kiírás valamennyi tételét be kell áraznia, 

figyelemmel arra, hogy Ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyaként az ajánlati felhívásban 

valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő összes eszköz, feladat figyelembe 

vételével a teljes megvalósításra kell az ajánlati árat megadnia.  
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Ajánlattevőnek valamennyi munkanem esetében a költségvetési kiírásban nem szereplő, 

de a közbeszerzési dokumentumok illetőleg a műszaki leírás és annak mellékletei alapján 

a teljes megvalósításhoz, teljesítéshez szükséges további költségeket a „Megvalósításhoz 

szükséges, esetlegesen felmerülő egyéb munkák, anyagok” sorban kell – a költségvetési 

táblázatban külön részletezés nélkül – egyösszegben szerepeltetnie, amelynek részletezését 

ajánlattevőnek - az ajánlati felhívás VI.3) 13. pontja valamint a közbeszerzési 

dokumentumok III/3. pontjában előírt - szakmai ajánlata részeként kell, részletesen 

bemutatnia, tételesen megadva az egyes tételek nettó árát, az árazatlan költségvetési 

táblázat szerinti bontásban (figyelembe vett tétel, annak mennyisége, mennyiségi egysége, 

egységre jutó nettó anyag- és munkadíj valamint a tétel ára összesen anyag- és munkadíja, 

és ezek összesítése ). 

 

Az árazatlan költségvetési kiírás műszaki tartalma az ajánlatkérő kifejezett hozzájárulása nélkül 

érvényesen nem módosítható. Felhívjuk továbbá ajánlattevők figyelmét arra, hogy az 

árazatlan költségvetési kiírás szövegének és/vagy mennyiségének átírása, új tételekkel történő 

kiegészítése az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után. 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlati ár az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

által meghatározott műszaki leírásnak, feladatoknak és a részletes szerződéses feltételeknek 

megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. Ennek megfelelően az ajánlati árnak magában 

kell foglalnia az ajánlattevő valamennyi szerződéses kötelezettségének költségét. Ily módon 

az ajánlati árnak minden egyéb járulékos költséget is tartalmaznia kell, ezen felül 

ajánlattevők más díjat, költséget semmilyen jogcímen nem számolhatnak el. 

 

2. Nettó ajánlati ár/Füstgáz-hőhasznosító nélküli beépített teljesítmény aránya (Ft / 

MW)  

Az ajánlat 2. értékelési szempont szerinti tartalmi elemét Ajánlattevőnek a Felolvasólapon 

kell megadnia.  

Az ajánlatok értékelésének alapját a Felolvasólapon megadott Nettó ajánlati ár/Füstgáz-

hőhasznosító nélküli beépített teljesítmény aránya képezi. 

A legkedvezőbb ajánlat - a legalacsonyabb arányszámot tartalmazó megajánlás- maximális 

pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet 

alapján kerül kiszámításra.  

 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

3. Vállalt teljesítési határidő (szerződés megkötésének napjától számítva a teljeskörű 

megvalósításig (üzemi próba és próbaüzem nélkül), naptári napokban megadva) – 

maximum 160 naptári nap 

 

Az ajánlat 3. értékelési szempont szerinti tartalmi elemét Ajánlattevőnek a Felolvasólapon 

kell megadnia.  
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Az ajánlatok értékelésének alapját a vállalt teljesítési határidő képezi. 

A vállalt teljesítési határidőt naptári napokban kell megadni. Amennyiben ajánlattevő 

nem naptári napokban adja meg a teljesítési határidőt, ajánlatkérő az ajánlatot 

érvénytelenné nyilvánítja. !
A vállalt teljesítési határidőt annak figyelembe vételével kell megadni, hogy a határidő 

kezdete (azaz az 1. nap) a szerződéskötést követő nap, és a teljeskörű megvalósításig vállalt 

határidő,– amelybe az előírt 14 nap sikeres üzemi próba valamint a Hatóság által előírt 

próbaüzem időtartama nem számít bele - nem lehet későbbi, mint az ajánlati felhívás II.2.7.) 

pontjában – a II.2.14.) pontban előírtakra figyelemmel - megadott véghatáridő, azaz max. 160 

naptári nap a szerződéskötéstől számítva. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 160 naptári napot meghaladó 

megajánlásokat érvénytelenné nyilvánítja. 

A legkedvezőbb ajánlat – az ajánlatkérő számára legkedvezőbb teljesítési határidő vállalása - 

maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével, az 

alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra.  

 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

4. Vállalt műszaki többlettartalom  

A 4.1.-4.2. alszempontok vonatkozásában megadott értéket ajánlattevőknek gyártói 

nyilatkozat becsatolásával kell igazolniuk. 

4.1. alszempont: Leszállított rendszer összhatásfoka 100%-os terhelésen 45 °C-os 

visszatérő vízhőmérséklet mellett (%) 

 

Az ajánlat 4.1. alszempont szerinti tartalmi elemét Ajánlattevőnek a Felolvasólapon kell 

megadnia.  

Az ajánlatok értékelésének alapját a Felolvasólapon rögzített, %-ban kifejezett összhatásfoka 

képezi 100%-os terhelésen 45 °C-os visszatérő vízhőmérséklet mellett. 

A legkedvezőbb ajánlat - a legjobb hatásfokú rendszer - maximális pontszámmal (10) kerül 

értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a 

fordított arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra.  

Az értékelés módszere képlettel (arányosítás): 

 

P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
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A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

 

4.2. alszempont: Leszállított rendszer összhatásfoka 25 %-os részterhelésen 45 °C-os 

visszatérő vízhőmérséklet mellett (%) 

 

Az ajánlat 4.2. alszempont szerinti tartalmi elemét Ajánlattevőnek a Felolvasólapon kell 

megadnia.  

Az ajánlatok értékelésének alapját a Felolvasólapon rögzített, %-ban kifejezett összhatásfoka 

képezi 25 %-os részterhelésen 45 °C-os visszatérő vízhőmérséklet mellett. 

A legkedvezőbb ajánlat - a legjobb hatásfokú rendszer - maximális pontszámmal (10) kerül 

értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a 

fordított arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra.  

 

Az értékelés módszere képlettel (arányosítás): 

 

P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

5. Garanciális hibaelhárítási, javítási munkákkal összefüggésben vállalt reakcióidő (hiba 

bejelentése és a hiba elhárításának helyszíni megkezdése közötti maximális idő) - egész 

órákban kifejezve (max. 24 óra)  

Az ajánlat 5. értékelési szempont szerinti tartalmi elemét Ajánlattevőnek a Felolvasólapon 

kell megadnia.  

A vállalt reakcióidőt egész órában kell megadni. Amennyiben ajánlattevő nem egész órákban 

adja meg a vállalt reakcióidőt, Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az 5. értékelési szempont vonatkozásában az 

alábbiak szerint határozza meg azt a mértéket, amelynél kedvezőtlenebb megajánlás nem 

lehet: 

A vállalt reakcióidő nem lehet 24 óránál hosszabb. amennyiben ajánlattevő ennél hosszabb 

reakcióidőt vállal, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 

 

Hiba bejelentésének tekintendő, amikor ajánlatkérő írásban (e-mailen) és egyidejűleg 

telefonon értesíti a nyertes ajánlattevőt arról, hogy garanciális helyszíni hibaelhárításra van 

szükség. Ezen időponttól kezdve számítandó az ajánlattevő által vállalt reakcióidő az 5. 

szempont vonatkozásában. 

 

A hibaelhárítás helyszíni megkezdésének az minősül, amikor a megfelelő szakértelemmel 

rendelkező szakember a helyszínen megkezdi a hiba javítását magán a berendezésen, vagy 

amennyiben a hiba azonnal nem hárítható el, akkor megkezdi a javítási felszerelésével a hiba 

feltárását, azonosítását magán a berendezésen illetve a helyszínen.  
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Jelen értékelési szempontra tett vállalás valamennyi, a közbeszerzés tárgyát képező 

eszközökre, berendezésekre, beépítési-, üzembe helyezési-, kivitelezési munkákra vállalt 

jótállási kötelezettség keretében felmerülő garanciális hibaelhárítási, javítási munkákra 

vonatkozik.  

A legkedvezőbb ajánlat – a legkedvezőbb reakció idő (egész órában kifejezve) – maximális 

pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet 

alapján kerül kiszámításra.  

 

Az értékelés módszere képlettel (arányosítás): 

 

 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 

Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedesjegyig 

történik a kerekítés. 

 

A súlyszámmal felszorzott pontszámok összeadásra kerülnek, és az így keletkezett 

legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő ajánlata minősül a legkedvezőbbnek. 

 

 

II/3.3. FELHÍVÁS IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSÁRA 

 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő a fenti 

értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő 

határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények 

tekintetében, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet (adott esetben) pedig az 

alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására.  

 

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt. 69. § szerinti 

felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő 

azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében 

bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt 

felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő 

nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a 

korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség 

szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

 

Ha a fentiek szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő nem vagy az esetleges 

hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az 

igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az 

ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési 
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szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fenti 

igazolások benyújtására.  

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdésével összhangban az 

eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, 

hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb 

ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására, amennyiben az értékelés módszerét 

figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők 

egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 

 

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 

szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő 

tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a fenti igazolásokat. 

 

Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági 

követelmények és a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai 

közbeszerzési dokumentum alapján az ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését. 

 

II/3.4. ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS 

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb 

ajánlatot tette és ajánlata érvényes. 

 

Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben azt az ajánlattevőt nevezi meg nyertes 

ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben 

és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 

minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, amelyet minden ajánlattevő részére 

egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld. 

 

II/4. ÖNTISZTÁZÁS 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb 

kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt 

vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 

Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata 

esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az 

érintett gazdasági szereplő 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 

felülvizsgálata 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 egységes európai közbeszerzési 

dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 
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II/5. ÜZLETI TITOK 

 

Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 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.  

 

Ajánlattevő 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. Az indokolás nem 

megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

 

Nem nyilvánítható üzleti titoknak különösen: 

a) azok az információk, adatok, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatok, 

c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- 

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó 

információk és adatok, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, 

címkékre vonatkozó információk és adatok, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide 

nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében Kbt. 44. 

§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan 

fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem 

értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a 

Kbt. 44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan 

fennállnak és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 

nyilvánításnak. 

 

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 

olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 

nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 

kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó - 

részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. 
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III. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN  

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot az ajánlati felhívásban és a jelen 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. 

 

Amennyiben a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 56. § szerint kiegészítő tájékoztatás 

megadására kerül sor, a közbeszerzési dokumentumok a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra 

tekintettel értelmezendők. 

 

III/1. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

Példányok: 

 

Az ajánlatot 1 eredeti példányban, valamint 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem 

módosítható –pdf. vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón 

(CD/DVD/más adathordozó) szükséges benyújtani, amely az aláírt eredeti ajánlat szkennelt 

változatát tartalmazza. A papíralapú eredeti illetve az elektronikus másolati példány közötti 

eltérés esetén az eredeti papíralapú példány tartalmát tekinti irányadónak ajánlatkérő. 

 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján 

ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az 

irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. 

Kivételt képez ez alól a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, amelynek eredeti aláírt 

példányát kell tartalmaznia az ajánlat papír alapon benyújtott egy eredeti példányának. 

 

Ajánlat csomagolása: 

 

Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani.  

 

Az ajánlatot tartalmazó borítékon/dobozon a  

 

„Szedreskerti Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és 

szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, telepítése, 

beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása- Az ajánlattételi határidő lejártáig nem 

bontható fel” 

 

feliratot szükséges feltüntetni. 

 

Amennyiben az ajánlat csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat 

nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az Ajánlattevő 

kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy azt máshová irányítják. 

 

Ajánlat összefűzése: 

 

Az ajánlatot roncsolásmentes kötésben kell benyújtani, ennek javasolt módja a következő: az 

ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 

részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy 

része a matricán legyen. 
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Ajánlat oldalszámozása: 

 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 

vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 

lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől 

kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a 

tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a 

kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve 

az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. 

 

Fedlap: 

 

Az ajánlattevő és a közbeszerzés tárgyának könnyebb beazonosíthatósága érdekében kérjük, 

hogy az ajánlat fedlapján szíveskedjenek feltüntetni az ajánlattevő(k) nevét és címét, az 

ajánlatkérő nevét és a közbeszerzés tárgyát. 

 

Tartalomjegyzék: 

 

Az ajánlat elején kérjük, szíveskedjenek tartalomjegyzéket csatolni, amely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

 

Ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírása: 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy 

szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az 

ajánlathoz.  

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

 

Ajánlattétel nyelve és idegen nyelvű dokumentumok fordítása: 

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum 

szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az 

ajánlathoz, apostille hitelesítés nem előírás.  

Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi 

felelős fordítását, amelyen ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik arról, 

hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az 

ajánlattevő a felelős. 

Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar 

példány tartalma az irányadó. 

Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - 

magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar. 

Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint 

a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
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III/2. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI 

INFORMÁCIÓK 

 

Irányadó idő:  

 

A felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő 

magyarországi helyi idő szerint értendő. 

 

Árfolyamok:  

 

Amennyiben a referenciák esetében az ellenszolgáltatás mértéke nem forintban került 

meghatározásra, a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál 

ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, az árbevételi adatok megadása során pedig, az 

árbevételi adatokat nem magyar forintban (HUF-ban) tartalmazó nyilatkozat esetén, 

ajánlattevőnek az átszámítást az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB 

devizaárfolyamon kell elvégeznie. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank 

nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a teljesítés napján 

illetőleg az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték 

kerül átszámításra a fentiek szerint. 

 

Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást 

tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

 

Jogutódlás: 

 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely 

adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit 

bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, 

átalakulási cégiratokat is. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására 

azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként maga lenne jogosult, 

ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok 

fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági 

szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a 

jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal 

összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

 

Külföldi adóilletőségű ajánlattevő: 

 

A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű ajánlattevő nyertessége esetén 

köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

Költségek: 

 

Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli. 

 

 

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében lehetőséget biztosít a teljesítéssel 

érintett helyszín megtekintésére és a helyszínen szükséges esetleges műszaki vizsgálatok 

elvégzésére. Ajánlatkérő a helyszín (8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 1.) megtekintését 

hétfőtől-csütörtökig 10.00-15.00 óra között biztosítja. Tekintettel arra, hogy az épületben 
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személyzet nem tartózkodik, ezért kérjük előzetes bejelentkezésüket – legkésőbb a 

megtekintés előtti munkanapon - a kozbeszerzes@szepho.hu e-mail címen. 

A helyszínen kérdések feltevésére nincs lehetőség, csak a helyszín megtekintésére. 
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III/3. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

 

IRAT MEGNEVEZÉSE TOVÁBBI MAGYARÁZAT Melléklet 

száma a 

formanyomtat-

ványok között 

Fedlap  A fedlapon az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: 

- ajánlattevő(k) neve és címe,  

- ajánlatkérő neve, 

- közbeszerzés tárgya. 

--- 

(nincs külön 

formanyomtatvá

ny) 

Tartalomjegyzék A tartalomjegyzéket kérjük oldalszámmal ellátni, amely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 

megtalálhatóak. 

--- 

(nincs külön 

formanyomtatvá

ny) 

Felolvasólap  A Felolvasólapon meg kell adni az ajánlattevő adatait (név, cím) 

valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az 

értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.  

1.  

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által 

aláírt nyilatkozat arról, hogy nyertességük esetén a szerződés 

teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő 

felé.  

A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 

közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 

jogosult képviselőt megjelölni. 

 

A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését 

[Kbt. 35. § (2) és (3) bek.]  

A közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat. 2. (amennyiben 

releváns) 

Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat az 

ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

A nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlat 

papír alapon benyújtott egy eredeti példányának. 3. 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. (2004. évi XXXIV. törvény) 

szerinti besorolásáról. 

Ha az ajánlattevő nem tartozik a Kkvt. hatálya alá, erről is kérjük 

nyilatkozni. 
4. 
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Nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 

(A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.) 

A nyilatkozatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét 

(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében igénybe 

venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat. 

Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéshez nem vesz 

igénybe alvállalkozót, úgy az erről szóló nemleges nyilatkozatot 

kell ajánlatához csatolni. 

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 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 alvállalkozó nem áll a 

megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  

 

5. 

Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmasság igazolásában részt 

vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) 

bekezdésében előírt adatokat. 

(A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.) 

A nyilatkozatot az egységes európai közbeszerzési dokumentum 

II. rész C szakaszának kitöltésével és az alábbiak szerint kell 

megtenni. 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján meg kell adni az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetet (személyt) és az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) 

erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt adatok 

kiegészítéseként kérjük kitölteni a 7. számú 

6.  

(a Bizottság 

(EU) 2016/7 

végrehajtási 

rendelete az 

egységes 

európai 

közbeszerzési 

dokumentum 

formanyomtat

ványának 

meghatározásá

ról 2. 
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formanyomtatványt is. 

 

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a megfelelő 

képviseleti jogosultsággal rendelkező személynek kell aláírnia. 

 

melléklete) 

 

és 

 

7. 

Amennyiben ajánlattevő az ajánlati felhívás III.1.3. M.1. 

pontjában előírt műszaki illetve szakmai alkalmassági 

követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitásaira 

támaszkodva kíván megfelelni: 

 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan 

szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, 

hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt. [Kbt. 65. § (7) bek.] 

 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a releváns szakmai 

tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 

(felhívás III.1.3. M.1. pont) teljesítésének igazolására a gazdasági 

szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet (személy) 

kapacitásait, ha az adott szervezet (személy) olyan mértékben részt 

vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, 

amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely az ajánlattevő saját 

kapacitásaival együtt – biztosítja az alkalmassági 

követelményekben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat 

érvényesülését a teljesítésben.  

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalásának ezt kell 

alátámasztania, a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését 

igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez 

a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az 

ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a 

teljesítésbe bevonás mértéke fentieknek megfelel. [Kbt. 65. § (9) 

bekezdése] 

--- 

(nincs külön 

formanyomtatvá

ny) 

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárásról. 

 
8. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 

ajánlattevő (közös ajánlattevő) vonatkozásában: a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 

annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 

 --- 

(nincs külön 

formanyomtatvá

ny) 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és amennyiben igénybe 

vételére sor kerül, az alkalmasság igazolásában részt vevő 

 --- 

(nincs külön 
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gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult 

személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által készített és 

ellenjegyzett 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése szerinti 

aláírás-mintája, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező 

nyilatkozatokat aláírják. 

 

formanyomtatvá

ny) 

Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot nem a 

cégjegyzésre jogosult írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy 

és a meghatalmazott által aláírt meghatalmazás. 

 --- 

(nincs külön 

formanyomtatvá

ny) 

Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás III.1.6. pontjában és 

VI.3.) 9. alpontjában előírt előleg-visszafizetési biztosíték 

határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról. 

 

9. 

Ajánlattevő cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozata 

arról, hogy nyertessége esetén a közbeszerzés tárgyára 

vonatkozó, minimum 100 000 000 HUF összegre fedezetet 

nyújtó felelősségbiztosítást köt, illetve meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszti a közbeszerzés tárgyát képező 

feladatok ellátása során vagy abból eredően esetlegesen 

keletkezett károk megtérítésére. 

 

10. 

Gyártói nyilatkozat a 4.1.-4.2. alszempontok vonatkozásában 

megadott értékek igazolására 

 --- 

(nincs külön 

formanyomtatvá

ny) 

Szakmai ajánlat  

(Arra figyelemmel kérjük megadni az ajánlatban, hogy a 

szakmai ajánlat alábbiakban előírt tartalma a Kbt. 71. § (8) 

bekezdésének b) pontjában foglalt korlátozás alá tartozik.)  

 

Az ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott, beépítésre 

kerülő eszközök műszaki paramétereit bemutató részletes 

leírását, amelyből az is megállapítható, hogy a megajánlott 

Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott eszközök műszaki 

paramétereit bemutató részletes leírása alapján nem felelnek meg a 

műszaki specifikációban szereplő előírásoknak, vagy az ajánlati 

árban figyelembe vett, teljesítendő feladatok részletezése alapján 

azok nem állnak összhangban az ajánlati felhívásban, a 

közbeszerzési dokumentumokban valamint a közbeszerzési 

dokumentumok mellékletét képező tendertervvel és költségvetési 

kiírásban foglaltakkal. 

--- 

(nincs külön 

formanyomtatvá

ny) 
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eszközök megfelelnek a műszaki specifikációban szereplő 

előírásoknak.  

 

Ajánlattevőnek továbbá részletesen be kell mutatnia az 

eszközök leszállításával, beépítésével, üzembe helyezésével, 

szükséges tervezéssel, engedélyeztetéssel, a fűtőmű  

felújításával összefüggésben felmerülő, az ajánlati árban 

figyelembe vett, teljesítendő feladatok részletezését, amelynek 

az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 

valamint a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező 

tendertervvel és költségvetési kiírásban foglaltakkal 

összhangban kell állnia. 

 

Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként részletesen be 

kell mutatnia valamennyi munkanem esetében a 

költségvetési kiírásban nem szereplő, de a közbeszerzési 

dokumentumok illetőleg a műszaki leírás és annak 

mellékletei alapján a teljes megvalósításhoz, teljesítéshez 

szükséges, a „Megvalósításhoz szükséges, esetlegesen 

felmerülő egyéb munkák, anyagok” sorban – a költségvetési 

táblázatban külön részletezés nélkül – egyösszegben 

szerepeltetett további költségeket, tételesen megadva az 

egyes tételek nettó árát, az árazatlan költségvetési táblázat 

szerinti bontásban (figyelembe vett tétel, annak mennyisége, 

mennyiségi egysége, egységre jutó nettó anyag- és munkadíj 

valamint a tétel ára összesen anyag- és munkadíja, és ezek 

összesítése ). 

 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS 

Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a közbeszerzési 

dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetés kiírást 

kitöltve a papír alapú ajánlat részeként, valamint excel 

formátumban is be kell nyújtania a szkennelt ajánlatot tartalmazó 

elektronikus példányban (CD-n vagy DVD-n). 

Műszaki leírás 

1. számú 

mellékletének 

kitöltésével  
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Az árazatlan költségvetési kiírás kitöltésére illetve az ajánlati ár 

megadására a közbeszerzési dokumentumok II/3.2. pontjában 

előírtak irányadók. 

Ha az ajánlattevő az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – 

jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, csatolandók a 

jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok egyszerű 

másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződés, 

átalakulási cégiratok.  

Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága 

igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás 

eredményeként maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági 

szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró 

ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában 

fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 

64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az 

alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült 

kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

--- 

(nincs külön 

formanyomtatvá

ny) 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata 

arról, hogy a kizáró okok hatálya alá nem tartozását a 

letelepedése szerinti országban mely szervezet/hatóság által 

kiállított, milyen dokumentumokkal tudja igazolni.  

Kizárólag a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 

tekintetében szükséges benyújtani. 
12. 

Idegen nyelvű irat esetén: az eredeti nyelvű irattal tartalmában 

megegyező magyar nyelvű fordítás.  

 

Ajánlattevő általi felelős fordítás esetén csatolandó az 

ajánlattevő képviseletére jogosult személy valamennyi 

fordítás vonatkozásában tett nyilatkozata arról, hogy a 

fordítás mindenben megfelel az eredeti szövegnek. 

 

Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is.  

 

A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 
13. 

Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott 

összegek tekintetében (árbevételi nyilatkozat és referenciák 

esetében) az átszámítást tartalmazó irat, amelyet közvetlenül a 

kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. (Közbeszerzési 

dokumentumok III/2. pontjában előírtak szerint) 

 
--- 

(nincs külön 

formanyomtatvá

ny) 

Üzleti titkot tartalmazó irat esetén a Kbt. 44. § (1) bekezdése 

szerinti indokolás, amelyben a gazdasági szereplő részletesen 

Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 

kerül megfogalmazásra. 

--- 

(nincs külön 
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alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat 

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számára aránytalan sérelmet 

 

Az üzleti titokká nyilvánítás tekintetében figyelemmel kell lenni a 

Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra. 

 

formanyomtatvá

ny) 

KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ IGAZOLÁSOK 

Előzetes igazolás: 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával 

kell előzetesen igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében 

meghatározott kizáró okok fenn nem állását. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének 

külön formanyomtatványt (egységes európai közbeszerzési 

dokumentum) kell benyújtania. 

 

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek 

más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván 

megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikének 

külön kitöltött és aláírt formanyomtatványát kell az ajánlatba 

csatolni.  

 

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat(ok)at a jelen 

közbeszerzési eljárásra vonatkozóan kell megtenni, továbbá a 

nyilatkozat(ok) kelte nem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás 

feladásának napja. 

 

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a megfelelő 

képviseleti jogosultsággal rendelkező személynek kell aláírnia. 

 

 

A felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolásaként az 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot az alábbiak szerint 

kérjük kitölteni: 

 

Kizáró ok Egységes európai 

közbeszerzési dokumentum 

vonatkozó pontja 

Kbt. 62. § (1) bek. aa)-af) III. rész ’A’ szakasz 

6.  

(a Bizottság 

(EU) 2016/7 

végrehajtási 

rendelete az 

egységes 

európai 

közbeszerzési 

dokumentum 

formanyomtat

ványának 

meghatározásá

ról 2. 

melléklete) 
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alpontok 

Kbt. 62. § (1) bek. ag) 

alpont 

III. rész ’D’ szakasz 

Kbt. 62. § (1) bek. ah) 

alpont 

Nem Magyarországon 

letelepedett gazdasági szereplő 

vonatkozásában: 

III. rész ’A’ és ’D’ szakasz 

megfelelő kitöltése, továbbá 

nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. 

ah) alpontban említett személyes 

joga szerinti hasonló 

bűncselekményekről   

Kbt. 62. § (1) bek. b) pont III. rész ’B’ szakasz - csak az 

egy évnél régebben lejárt adó-, 

vámfizetési vagy 

társadalombiztosítási járulék 

tartozást és a tartozás lejártának 

időpontját kötelező feltüntetni 

Kbt. 62. § (1) bek. c), d), 

h)-j) és m) pontok 

III. rész ’C’ szakasz 

Kbt. 62. § (1) bek. e-g), k), 

l) és p) és q) pontok 

III. rész ’D’ szakasz 

Kbt. 62. § (1) bek. n-o) 

pontok 

III. rész ’C’ szakasz - ha a 

gazdasági szereplő 

bírságelengedésben részesült, 

vagy az ajánlat benyújtását 

megelőzően a jogsértést a 

Gazdasági Versenyhivatalnak 

bejelentette, ezt a tényt a 

formanyomtatványban fel kell 

tüntetni 
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Kbt. 62. § (2) bek. a) és b) 

pontok 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés aa)-

ah) alpontjai vonatkozásában 

megtett nyilatkozat a Kbt. 62. § 

(2) bekezdésében említett 

személyekre is vonatkozik. 

 

Ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-

e), g)-q) pontjai, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján 

kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, 

amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a 

Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) 

bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság 

Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával igazolni 

tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett 

intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A 

formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése 

szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § 

(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát is csatolni kell. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének q) pontjában foglalt kizáró okkal 

kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a Kbt. 197. § (7) bekezdésében 

foglaltakra. 

 

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. 

§ (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül 

hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a 

gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell 

tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon 

adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a 

kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet előírja. 
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Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe a 

szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bek.] 

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt 

alkalmasság igazolásában. 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében 

az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az 

ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti 

nyilatkozati kötelezettségének. 

11. 

Utólagos igazolás: 

 

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a 

kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó 

igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően 

kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró 

okok hatálya alá. 

 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más 

szervezet vonatkozásában az ajánlatban benyújtott egységes 

európai közbeszerzési dokumentummal kell igazolni a kizáró 

okok hiányát. 

Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a következőképpen 

kell igazolnia a kizáró okok hiányát: 

 

 

Kizáró ok Igazolás módja 

Kbt. 62. § (1) bek. a) és e) 

pontok 

(kizárólag természetes 

személy gazdasági 

szereplő köteles igazolni) 

Közjegyző vagy 

gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített 

nyilatkozat 

Kbt. 62. § (2) 

bekezdésében említett 

személyek 

Közjegyző vagy 

gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített 

nyilatkozat 

Kbt. 62. § (1) bek. b) pont Az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 

szerinti köztartozásmentes 

adózói adatbázisból az 

ajánlatkérő ellenőrzi.  

Ha a gazdasági szereplő 

az adatbázisban nem 

szerepel, az illetékes adó- 

és vámhivatal igazolása 

vagy az Art. szerinti 

együttes adóigazolás. 

15. 

(Kbt. 62. § (1) 

bek. kb) alpont 

vonatkozásában

) 

 

16. 

(Kbt. 62. § (1) 

bek. kc) alpont 

vonatkozásában

) 

 

17. 

(Kbt. 62. § (2) 

bek.-ben 

említett 

személyek 

vonatkozásában, 

közjegyző vagy 

gazdasági, 

illetve szakmai 

kamara általi 

hitelesítés 

szükséges) 
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Kbt. 62. § (1) bek. c) és d) 

pont 

A céginformációs és az 

elektronikus cégeljárásban 

közreműködő szolgálattól 

ingyenesen, 

elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján 

az ajánlatkérő ellenőrzi.  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés 

d) pontja tekintetében, ha 

a gazdasági szereplő a 

cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 

2006. évi V. törvény 

értelmében nem minősül 

cégnek, vagy ha az adott 

szervezet 

tevékenységének 

felfüggesztésére a 

cégbíróságon kívül más 

hatóság is jogosult, 

közjegyző vagy 

gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített 

nyilatkozat. 

Kbt. 62. § (1) bek. f) pont A céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, 

elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján 

az ajánlatkérő ellenőrzi.  

Ha a nem természetes 

személy gazdasági 
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szereplő nem minősül 

cégnek, közjegyző vagy 

gazdasági, illetve szakmai 

kamara által hitelesített 

nyilatkozat. 

Kbt. 62. § (1) bek. g) pont A Hatóság honlapján 

elérhető nyilvántartásból, 

valamint a céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, 

elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján 

az ajánlatkérő ellenőrzi. 

Kbt. 62. § (1) bek. h) pont Az ajánlatkérő nem kér 

külön igazolást, a kizáró 

ok hiányának 

igazolásaként az 

ajánlatkérő elfogadja az 

eljárásban benyújtott 

egységes európai 

közbeszerzési 

dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot, a 

Közbeszerzési 

Döntőbizottság vagy a 

bíróság döntésére 

vonatkozóan a kizáró ok 

hiányát a Hatóság 

honlapján közzétett 

adatokból az ajánlatkérő 

ellenőrzi. 

Kbt. 62. § (1) bek. i) pont Nem szükséges igazolás 

benyújtása, a kizáró ok 
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megvalósulását az 

ajánlatkérő ellenőrzi az 

eljárás során 

Kbt. 62. § (1) bek. j) pont Az adott eljárásban a 

kizáró ok megvalósulását 

az ajánlatkérő ellenőrzi az 

eljárás során.  

Korábbi közbeszerzési 

eljárásra vonatkozóan 

pedig az ajánlatkérő 

elfogadja az eljárásban 

benyújtott egységes 

európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) bek. ka) 

alpont 

Nem szükséges igazolás 

vagy nyilatkozat 

benyújtása, a 

céginformációs 

szolgálattól ingyenesen, 

elektronikusan kérhető 

cégjegyzék-adatok alapján 

az ajánlatkérő azt 

ellenőrzi, hogy valóban 

Magyarországon 

bejegyzett gazdasági 

szereplőről van szó. 

Kbt. 62. § (1) bek. kb) 

alpont 

Az ajánlattevő 

nyilatkozata arról, hogy 

olyan társaságnak 

minősül-e, melyet nem 

jegyeznek szabályozott 
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tőzsdén, vagy amelyet 

szabályozott tőzsdén 

jegyeznek.  

Ha az ajánlattevőt nem 

jegyzik szabályozott 

tőzsdén, akkor a 

pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. 

törvény (a továbbiakban: 

pénzmosásról szóló 

törvény) 3. § r) pont ra)-

rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerint definiált 

valamennyi tényleges 

tulajdonos nevének és 

állandó lakóhelyének 

bemutatását tartalmazó 

nyilatkozatot szükséges 

benyújtani.  

Ha a gazdasági 

szereplőnek nincs a 

pénzmosásról szóló 

törvény 3. § r) pont ra)-rb) 

vagy rc)-rd) alpontja 

szerinti tényleges 

tulajdonosa, úgy erre 

vonatkozó nyilatkozatot 

szükséges csatolni. 

Kbt. 62. § (1) bek. kc) Az ajánlattevő 
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alpont nyilatkozata arról, hogy 

van-e olyan jogi személy 

vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, 

amely az ajánlattevőben 

közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 

25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal 

rendelkezik.  

Ha van ilyen szervezet, az 

ajánlattevő azt 

nyilatkozatban megnevezi 

(cégnév, székhely), 

továbbá nyilatkozik, hogy 

annak vonatkozásában a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kc) alpontjában 

hivatkozott kizáró feltétel 

nem áll fenn. 

Kbt. 62. § (1) bek. l) pont Az ajánlatkérő ellenőrzi a 

munkaügyi hatóságnak a 

munkaügyi ellenőrzésről 

szóló 1996. évi LXXV. 

törvény 8/C. §-a szerint 

vezetett nyilvántartásából 

nyilvánosságra hozott 

adatokból, valamint a 

Bevándorlási és 

Menekültügyi Hivatal 

honlapján közzétett 

adatokból. 
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Kbt. 62. § (1) bek. m) 

pont 

Nem szükséges igazolás 

benyújtása, a kizáró ok 

megvalósulását az 

ajánlatkérő ellenőrzi az 

eljárás során. 

Kbt. 62. § (1) bek. n) pont A Gazdasági 

Versenyhivatal (a 

továbbiakban: GVH) 

döntései, illetve az ezt 

felülvizsgáló bírósági 

döntések tekintetében a 

jogsértés megtörténtét az 

ajánlatkérő a GVH 

honlapján található, 

döntéseket tartalmazó 

adatbázisokból ellenőrzi.  

Az ajánlatkérő ezen felül 

nem kér külön igazolást, a 

GVH honlapján található 

adatbázisokban nem 

szereplő esetleges 

jogsértés hiányának 

igazolásaként az 

ajánlatkérő elfogadja az 

eljárásban benyújtott 

egységes európai 

közbeszerzési 

dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) bek. o) pont Az ajánlatkérő elfogadja 

igazolásként az eljárásban 

benyújtott egységes 
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európai közbeszerzési 

dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) bek. p) pont Az ajánlatkérő nem kér 

külön igazolást, a kizáró 

ok hiányának 

igazolásaként az 

ajánlatkérő elfogadja az 

eljárásban benyújtott 

egységes európai 

közbeszerzési 

dokumentumba foglalt 

nyilatkozatot. 

Kbt. 62. § (1) bek. q) pont Az ajánlatkérő nem kér 

külön igazolást, a 

jogsértés megtörténtét 

vagy annak hiányát a 

Hatóság honlapján 

közzétett adatokból az 

ajánlatkérő ellenőrzi. 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 10. §-ában előírt módon kell igazolnia a 

kizáró okok hiányát. 

 

ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK 

Ajánlati felhívás III.1.2. P.1. alpontja szerinti gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges előzetes 

igazolási mód: 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával 

kell előzetesen igazolni az ajánlatkérő által meghatározott 

 6.  

(a Bizottság 

(EU) 2016/7 

végrehajtási 

rendelete az 

egységes 
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alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2 § (5) 

bekezdésében foglaltak alapján a P.1. pont szerinti alkalmassági 

követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett 

gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 

 

Jelen alkalmassági követelménnyel összefüggésben kitöltendő 

az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész ’α’ 

szakasz. 

 

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a 

megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személynek 

kell aláírnia. 

 

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági 

követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására 

támaszkodva kíván megfelelni, az érintett kapacitást biztosító 

szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek kell külön egységes 

európai közbeszerzési dokumentumban az általa igazolni kívánt 

alkalmassági feltétel vonatkozásában nyilatkozni. 

 

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. 

§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § 

(8) bek.] 

európai 

közbeszerzési 

dokumentum 

formanyomtat

ványának 

meghatározásá

ról 2. 

melléklete) 

Ajánlati felhívás III.1.2. P.1. alpontja szerinti gazdasági és 

pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges utólagos 

igazolás: 

 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az 

 

18. 
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ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró 

okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó 

igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az 

alábbiak szerint kell igazolnia: 

 

P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját 

megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 

vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés 

tárgyából (3 MW teljesítményt meghaladó, gázüzemű 

hőtermelő berendezések értékesítése és helyszíni telepítése 

és/vagy fűtőmű teljes vagy részleges felújítása) származó - 

általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló 

nyilatkozata, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

Ajánlati felhívás III.1.3. M.1. alpontja szerinti műszaki és 

szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges előzetes 

igazolási mód: 

 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával 

kell előzetesen igazolni az ajánlatkérő által meghatározott 

alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2 § (5) 

bekezdésében foglaltak alapján az M.1. pont szerinti 

alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az 

érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 

 

Jelen alkalmassági követelménnyel összefüggésben kitöltendő 

az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész ’α’ 

szakasz.  

 
6.  

(a Bizottság 

(EU) 2016/7 

végrehajtási 

rendelete az 

egységes 

európai 

közbeszerzési 

dokumentum 

formanyomtat

ványának 

meghatározásá

ról 2. 

melléklete) 
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Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot a 

megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személynek 

kell aláírnia. 

Ajánlati felhívás III.1.3. M.1. alpontja szerinti műszaki és 

szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges utólagos 

igazolás: 

 

Az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést az 

ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró 

okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó 

igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az 

alábbiak szerint kell igazolnia: 

 

M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

„Kr.”) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 

felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 

hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti, az 

alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt tárgyú 

referenciáinak ismertetése legalább az alábbi tartalommal:  

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe  

- a beszerzés tárgya, mennyisége és rövid leírása (olyan 

részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági 

minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen 

eldönthető, telepített kazán teljesítménye (MW)),  

- az ellenszolgáltatás nettó értéke, 

- a teljesítés ideje (év, hónap szerinti bontásban), 

- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá  

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e, 

a Kr. 22. § (1) bekezdésének megfelelő igazolással vagy 

 

19. 
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nyilatkozattal.  

A Kr. 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti igazolásnak, 

illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a fentiekben 

előírt adatokat. 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 
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Műszaki Specifikáció 

 

Meglévő állapot: 

A fűtőmű a közelében lévő lakótelep hőellátását szolgálja, de a fűtőműből kiinduló 

távvezetéki hálózat össze van kötve egy DN150 méretű vezetéken keresztül a városi primer 

távhővezetéki rendszerrel is. Így a lakótelep a fűtőműből 3 db távvezetéki ágon keresztül van 

ellátva. 

• Palotai u. irány 2 x DN125 

• Szedreskerti irány 2 x DN150 

• Ligetsor irány  2 x DN150 

A városi távhő hálózattal való összeköttetés a ligetsori távvezetéki ág végpontján van 

kiépítve. 

 

Jelen üzemvitelben a lakótelep a városi távhőhálózaton keresztül kapja a hőellátást, a 

fűtőművet a távhőhálózat nyári karbantartásának időszakában használja a hőszolgáltató. 

A SZÉPHŐ Zrt. távlati üzemeltetési koncepciója a lakótelep hőellátásának a fűtőműből való 

önálló biztosítása, és kooperációs üzemben a lakótelepen kívüli egyes városrészek fűtés és 

melegvíz szolgáltatásának biztosítása az összekötő primer vezetéken keresztül. 

Ezen feladatok ellátásához szükség van a fűtőmű teljes felújítására. 

A lakótelep önálló hőellátását, a nyári meleg víz szolgáltatását, valamint a városi távhő 

hálózatba kooperációs üzembe történő hőbetáplálást, 3 darab egyenként 4,7-5,4 MW 

teljesítményű kazánnal kívánjuk megvalósítani 3 ütemben, melynek első ütemében 1 darab 

4,7-5,4 MW-os kondenzációs kazán kerül beépítésre, a teljes vízkezeléshez, nyomástartáshoz 

szükséges berendezésekkel, illetve a fűtőmű homlokzatának építészeti felújításával, valamint 

a fűtőmű belső terének tenderterv szerinti (3.4. pont) felújításával, átalakításával. 

A fűtőműben jelenleg 3 db 4,65 MW hőteljesítményű kazán van telepítve. A kazánok, 

valamint a fűtőművi berendezések kora (1972-es telepítés), műszaki állapota indokolja azok 

cseréjét, felújítását. A fűtőművi rendszer jelenleg forró vizes, a felújítás után meleg vizes 

(100/55 
0
C) rendszer kiépítésével megfelelő ellátás biztosítható. 

A fűtőmű gáztüzelésű, a füstgáz elvezetés kazánonként telepített kéményeken keresztül 

történik. 

A villamos rendszer korszerűtlen, a berendezések ellátása alu tokozott szekrényeken keresztül 

van kiépítve. 

 

Műszaki tartalom: 

 

Gépészet: 

• 1 db új földgáztüzelésű meleg víz kazán, integrált kondenzációs füstgáz-

hőhasznosítóval történő beszerzése. 

• A kazán teljesítménye, kondenzációs füstgáz-hőhasznosító nélkül számolva: 

4,7-5,4 MW. 

• Kazán vízoldali kapcsolása 

• A kazán kialakítása: nagy-vízterű, háromhuzamú, egy lángcsöves.  
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• A kazán felszereltsége: földgázüzemű tüzelőberendezés, kondenzációs füstgáz-

hőhasznosító, irányítástechnika, kazánvezérlő elektronika szekrényben, 

szerelvények, szükséges segédüzemi berendezések (szivattyú, ventilátor) és 

biztonsági felszerelés.  

• Szabályozási tartomány: min. 1:5. (A távhőrendszer téli és nyári 

üzemállapotához, hőfokmenetrendjéhez igazodva a minimálisan kiadható 

teljesítmény 1 MW.) 

• Engedélyezési nyomásszint: 13 bar.  

• Kondenzációs hőhasznosító minimálisan elvárt hőteljesítménye (50 °C -os 

visszatérő hőmérsékletre kalkulálva): 280-360 kW 

• A kazánba belépő víz hőmérsékletének biztosítása visszakeveréssel történjen. 

• A segédüzemi berendezések (szivattyú, ventillátor) frekvenciaváltóval 

legyenek ellátva. 

• A kazán és a hozzájuk tartozó berendezéseket szükség esetén zajszigetelni kell oly 

módon, hogy a zajterhelés a kazánok együttes üzemelése esetén (maximális terhelés 

esetén is) sem haladhatja meg a jogszabályokban, szabványokban és engedélyben 

előírt zajterhelési értékeket.  

A zajterhelési határértéket a másik két kazán helyre telepített azonos kazánok 

telepítését követően sem lehet túllépni. 

 

• A garanciális időszak lezárást megelőzően, illetve azon belül az egyes fő berendezések 

gyártója által előírt karbantartási utasítások alapján a karbantartási feladatok 

elvégzése. 

 

• Az irányítástechnikát távfelügyeleti és távszabályozási csatlakozási lehetőséggel kell 

kialakítani. 

•  A kazán irányítástechnikai integrálása a meglévő Bakony utcai Fűtőerőműben 

telepített távfelügyeleti rendszerbe. 

• A kazán kéményének felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása. A Füstgázrendszer és 

szerelvényeinek (korrózióálló acél hőszigetelt füstgázvezeték rendszer, kondenz 

semlegesítők, kompenzátor és szerelvények) beszerzése, leszállítása és beüzemelése, 

amely tartalmazza a csatlakozások kiépítését és a kazánra való rácsatlakozást. A 

füstgáz vezetékekbe kazánonként a visszaáramlást megakadályozó füstgáz 

csappantyút kell beépíteni. A kazán gázvezetékébe és a melegvíz vezetékébe kalibrált, 

távfelügyelet fogadására alkalmas mennyiségmérőket kell beszerelni. A gáznyomás 

értéke a meglévő csatlakozási ponton 1bar. 

• A meglévő gáznyomás csökkentő állomás nyomáscsökkentőjét passzdarabbal át kell 

kötni, az érzékelő hüvelyeket le kell dugózni. 

• A meglévő gázmérő helyiségben a DN200 méretű gázellátó vezetékbe DN200/PN6 

méretű gázszűrő és gáz mágnes szelep építendő be gázveszély esetére. 

• A kazán által kibocsátott füstgáz emisszió értékének az üzembe helyezéskor hatályos 

határérték alatt kell lennie. 

• A kazán gázellátását biztosító gázfogadót a később telepítendő kazánok földgáz 

felhasználásának figyelembe vételével a megnövekedett földgázmennyiség fogadására 

alkalmassá kell tenni. 
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• A fűtőműben gázveszély érzékelő és vészszellőztető rendszert kell kiépíteni. 

• Hidraulikus rövidzár megépítése. 

• 2 db kooperációs üzemre alkalmas keringető szivattyú beépítése (150 m
3
/h ; 55m) 

paraméterek a kooperációs tanulmányban) 

• Városi víz lecsatlakozás és bekötővezeték felújítása. 

• Minimum 2 m
3
/h kapacitású vízlágyító berendezés telepítése 

• HYDRO-FIL 35 tip, vagy azzal egyenértékű részáramú szűrő tervezése, beépítése 

távhővezeték rendszerbe a működéshez szükséges minden kiegészítővel kompletten 

• A távfűtő rendszerhez illesztett alsópontos nyomástartás kialakítása 

• A kazán valamint a később telepítendő kazánok tetején lévő nagyobb tömegű 

eszközök, berendezések mozgatásához szükséges emelőgerendát és futómacskát kell 

telepíteni. 

• Üzemi próba 14 nap 

• Hatóság által előírt próbaüzem 

• Abban az esetben, amennyiben 4 órás leállással nem lehet megoldani az átalakítási 

munkákat, Provizor DN50-es távfűtő vezeték kiépítése a fűtőmű mellett földre 

fektetve a belső távfűtő vezeték átalakítások idejére, melynek elszámolására – 

tekintettel a munka előre nem láthatóságára - a tartalékkeret terhére kerülhet sor.  

 

Építészet: 

 

• A meglévő épület mellső üvegfalának elbontása után a csarnokban található kazánok 

és a hozzá kapcsolódó csővezetékek, berendezések teljes körű elbontását el kell 

végezni. 

• Az épület keleti homlokzatánál elhelyezkedő gáztalanító tartály és annak vasbeton 

tartószerkezete szintén elbontásra kerül. 

• Az elbontott üvegfalak helyére új szendvicspanel falszerkezetet kell építeni. A 

kazánok beszállításához, cseréjéhez az új homlokzati falban 3x4 m-es bontható 

űrszelvényt kell kialakítani. 

• 6 db nagyméretű 1,0x1,0 m-es, és 10db 1,0x0,3m szellőzőzsalu beépítése 3 db 

nagyméretű 3x1 m-es szellőzsalu beépítése a panelfalba. 

• Az épület keleti felében a földszinten kell kialakítani a vízlágyító helyiséget. 

• A vízlágyító helyiségen belül kell lefalazással kialakítani az új elektromos helyiséget. 

Mind a vízlágyító helyiségnek, mind az elektromos helyiségnek az épület nyugati 

homlokfalán bejáratot kell biztosítani. 

• Az épület keleti felén elhelyezkedő emeleti részen kettő iroda helyiséget, öltözőt, 

zuhanyzót kell kialakítani. 

• A nyílászárókat modern, jó hangszigetelő nyílászárókra kell cserélni, melyek 

beépítésével a fűtőmű HÉSZ szerinti zajkibocsájtási határértékeknek megfelel. 

• A kazánok meglévő alapjainak vizsgálatát el kell végezni, szükség esetén az alapokat 

meg kell erősíteni. 

• A bontás és az építési szerelési munkák során keletkező hulladék, veszélyes hulladék 

deponálása és elszállítása az Ajánlattevő feladata és költsége. 

 

Villamos erőátvitel, automatika munkák: 



 

 

 

45 

 

• A meglévő két villamos betáplálást kell felhasználni a fűtőmű ellátására. A két betáp 

kábel 4*240 mm
2
 alumínium kábel. 

• Az új kazán villamos energia ellátását új elosztókból kell megoldani. Az új elosztó 

kiépítése során a további 2 kazán és segédberendezések telepítését is figyelembe kell 

venni. 

• Az új berendezésekhez új erőátviteli és automatikai hálózatot kell kiépíteni 

• A kazán saját vezérlő szekrénnyel rendelkezzen, amely tartalmazza a kazánégő 

vezérlést, biztonságtechnikai és szabályzó elemeket 

• A keringető szivattyúk, előremenő hőmérséklet szabályozás, nyomástartás erőátvitelét 

külön szekrényből kell biztosítani. 

• A fűtőmű teljes körű távfelügyeletét és aktív távműködtetését a Bakony utcai 

fűtőerőműből kell ellátni, ahol Siemens S7-300 PLC-kből álló, technológia közeli 

folyamatirányító rendszer található és ShivaREAL™ SCADA rendszer segíti a 

kapcsolattartást a helyi technológiával, illetve a már megvalósult Tóvárosi 

Gázmotoros Erőmű távfelügyeletével, távműködtetésével.!A Szedreskerti fűtőműben 

olyan –autonóm üzemre is képes- folyamatirányító rendszert kell tervezni és építeni, 

mely irányítástechnikai szempontból alárendelhető a távfelügyeletnek.   

• A tüzelőberendezés biztonsági vezérlőjének alkalmasnak kell lennie a Távfelügyeleti 

Irányítástechnikai rendszer felé információs adatkapcsolatra (ProfiBUS DP, Industrial 

Ethernet (ProfiNET), MODBUS TCP/IP, MODBUS RTU). 

• A meglévő tűzjelző rendszerbe be kell kötni a kazán villamos leágazásainak 

kapcsolóit.!A rendszer kiépítésénél figyelembe kell venni a további bővítést is. 

Új fázisjavító berendezés beszerelése és beüzemelése, kb. max. 180kW-os fogyasztásra 

méretezve. 

A megajánlott kazánnak és a tüzelőberendezésnek magyarországi szakszervizzel kell 

rendelkeznie. 

 

Nyertes ajánlattevő feladata az engedélyes tervdokumentáció ellenőrzése és szükség szerinti 

felülvizsgálata, aktualizálása, esetleges módosítása, szükség esetén hatósági engedélyeztetése, 

az engedélyeztetéshez kapcsolódó teljes körű ügyintézési feladatok ellátása, továbbá a kiviteli 

tervek elkészítése (gépész, építész, villamos, irányítástechnikai) az Ajánlatkérővel egyeztetve.  

Nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzés tárgyát képező eszközök, berendezések 

leszállítása, helyszíni szerelése és üzembe helyezése, tesztek, kalibrációk továbbá a helyi 

kezelőszemélyzet szükséges oktatása.  

 

A komplett rendszer létesítésével kapcsolatos hatósági és üzembe helyezési díjakat nyertes 

ajánlattevőnek kell viselnie. 

 

A szerződésszerű teljesítés feltétele 14 nap sikeres üzemi próba a teljes rendszerre 

vonatkozóan és a Hatóság által előírt próbaüzem során felmerülő hibák elhárítása a lentiekben 

részletezettek szerint, továbbá a szükséges hatósági engedélyek, a megvalósulás 

dokumentáció és esetleges egyéb dokumentációk rendelkezésre állása és ajánlatkérő részére 

történő átadása, valamint az átadott rendszerre vonatkozóan (kazán, tüzelőberendezés, 

gázszerelvénysor, vezérlő szekrény hőhasznosító, füstgázrendszer és szerelvényei) az 
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érvényes CE tanúsítvány vagy azzal egyenértékű dokumentum, műbizonylatok ajánlatkérő 

részére történő átadása. 

Amennyiben a Hatóság által előírt próbaüzem teljesítése során bármilyen műszaki probléma, 

műszaki hiba, meghibásodás felmerül, a nyertes ajánlattevő a jótállási kötelezettsége 

keretében köteles azt elhárítani, továbbá köteles helytállni a hibás teljesítésért. 

 

Nyertes ajánlattevőnek a leszállított főberendezésekre (kazánra, füstgáz-hőhasznosító 

berendezésre, irányítástechnikára, kapcsolódó szerelvényekre, segédüzemi berendezésekre, 

keringető szivattyúkra, vízkezelési és nyomástartó berendezésekre, füstgázrendszerre és 

szerelvényeire, kondenz semlegesítőkre, kompenzátorra és szerelvényekre, gázrendszerre és 

szerelvényeire valamint villamos rendszerre, szellőzésre, vészszellőzésre), vállalnia kell 

legalább 12 hónap teljes körű jótállást, a Fűtőmű felújítása keretében teljesített kivitelezési 

munkákra pedig legalább 24 hónap jótállást.  

Nyertes ajánlattevő feladata az előzőekben előírt garanciális időszakon belüli garanciális 

javítási, hibaelhárítási munkák elvégzése.  

 

Az előre nem láthatóan felmerülő, a közbeszerzés tárgyát képező eszközök beépítéséhez, 

üzembe helyezéséhez, a fűtőmű felújításához, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz, szükséges munkák elszámolására ajánlatkérő az ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékű keretösszeget (tartalékkeretet) biztosít, 

amelynek felhasználhatóságára vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet 

tartalmazza. A keretösszeg kizárólag Ajánlatkérő hozzájárulásával használható fel, amelynek 

felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. 

 

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § 

(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 

dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a 

közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a 

megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 

érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az 

egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. 

 
 

 

 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS MELLÉKLETEI: 

1. sz. MELLÉKLET: Árazatlan költségvetési kiírás (xls.) – (gépészet, elektromos, építészet, 

irányítástechnika) 

2. sz. MELLÉKLET:  Tender terv és annak mellékletei (kapcsolási rajz, alaprajz, metszetek, 

részletek)
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET 
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VÁLLALKOZÁSI ELEMEKKEL VEGYES ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

/TERVEZET/ 

 

 

(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről 

 

 

Név:  SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató 

Zrt. 

 Székhely:   8002 Székesfehérvár, Honvéd utca 1. 

 Cégjegyzékszám: 07-10-001064 

 Adószám:  11103413-2-07 

 Bankszámlaszám:  UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000036-72480008  

Képviseli:   Szauter Ákos vezérigazgató 

 

mint Vevő – a továbbiakban „Vevő”, 

 

másrészről a  

 

Név:   [*] 

Székhely:  [*] 

Cégjegyzékszám:  [*] 

Adószám:  [*] 

Képviselő:  [*] 

Számlavezető pénzintézet:  [*] 

Bankszámlaszám:  [*] 

 

mint Eladó – a továbbiakban „Eladó” -, együtt továbbiakban: „Felek” között az alulírott 

napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

Előzmények 

 

Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

„Kbt.”) Második Részének XV. fejezete alapján uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott 

le, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 

307/2015. (X.27.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával, „Szedreskerti Fűtőmű 

felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, 

nyomástartó berendezések beszerzése, telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának 

felújítása” tárgyában. 

 

Az eljárást megindító felhívás 2017. június 1. napján, 2017/S 104-208228 azonosító szám 

alatt került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjában.  

 

Vevő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Eladó lett.  

 

Vevő ajánlati felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az Eladó 

ajánlatában foglaltak megvalósítását a Felek jelen szerződésben (a továbbiakban: a Szerződés) 

foglalják írásba. 
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1. A Szerződés tárgya 

 

1.1. Vevő megvásárolja Eladótól jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 

Mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő, és az Eladó ajánlatában rögzített 

tulajdonságokkal (2. sz. melléklet) rendelkező:  

a) 1 db új, földgáztüzelésű melegvíz-kazánt, földgázüzemű tüzelőberendezéssel, 

kondenzációs füstgáz-hőhasznosítóval, irányítástechnikával (távfelügyeleti és 

távszabályozási csatlakozási lehetőséggel), kazánvezérlő elektronikával 

szekrényben, szerelvényekkel, szükséges segédüzemi berendezésekkel 

(szivattyú, ventilátor! "! frekvenciaváltóval) felszerelve és biztonsági 

felszereléssel kiegészítve – a továbbiakban: „Melegvíz-kazán”, valamint 

b) 1 db füstgázrendszert és szerelvényeit (korrózióálló acél hőszigetelt 

füstgázvezeték rendszer, kondenz semlegesítők, kompenzátor és szerelvények) 

– a továbbiakban: „Füstgázrendszer” -, kéményre csatlakoztatva; 

c) Vízlágyító, vízkezelő technológiát, nyomástartást valamint a keringetés 

berendezéseit, 

 

az a), b) és c) pontban meghatározott termékek a továbbiakban együttesen: 

„Eszközök” vagy „Rendszer”.  

 

1.2. Az Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában meghatározott Eszközöket jelen Szerződés 2.2. 

pontjában meghatározott határidőig Vevő részére leszállítja, a jelen Szerződésben és 

mellékleteiben foglaltak szerint beépíti és beüzemeli, és a jelen Szerződésben rögzített 

teljes vételár Vevő általi megfizetését követően Vevő kizárólagos tulajdonába adja.  

 

1.3. A Vevő vállalja, hogy a jelen Szerződésben illetve az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott minimum műszaki jellemzőkkel 

rendelkező Eszközöket az Eladó ajánlata szerint megvásárolja, és a jelen Szerződésben 

rögzített teljes vételárat megfizeti. 

 

1.4. Eladó feladatát képezi továbbá a jelen Szerződés 2.1.1. pontjában megjelölt teljesítési 

helyen lévő Fűtőmű (a továbbiakban: „Fűtőmű” vagy „Épület”) felújítása az 1. számú 

mellékletben részletesen meghatározott építészeti, gépészeti, villamos és 

irányítástechnikai munkák jelen Szerződésben és annak 1. számú mellékletében 

rögzített előírásoknak, követelményeknek megfelelően történő elvégzésével. 

 

1.5. Eladó feladatát képezi továbbá a jelen Szerződés mellékletét képező közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott műszaki tartalommal az Eszközök beépítéséhez 

szükséges, Vevő által rendelkezésre bocsátott, meglévő engedélyes tervdokumentáció 

ellenőrzése és szükség szerinti felülvizsgálata, aktualizálása, esetleges módosítása, és 

szükség esetén ennek hatósági engedélyeztetése is, az engedélyeztetéshez kapcsolódó 

teljes körű ügyintézési feladatok ellátásával együtt, továbbá a kiviteli tervek 

elkészítése, amelyet Eladó köteles Vevővel egyeztetni. 

 

1.6. Eladó feladatát képezi továbbá a jelen Szerződés 1. számú mellékletében 

meghatározott előírásoknak, követelményeknek megfelelően: 

 

 1.6.1 a Melegvíz-kazán vízoldali kapcsolása; 

1.6.2 vízlágyító, vízkezelő technológia, nyomástartás valamint a keringetés 

berendezéseinek telepítése; 

 1.6.3 erőátviteli csatlakozások kiépítése; 
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1.6.4 a Melegvíz-kazán villamos leágazásai kapcsolóinak a meglévő tűzjelző 

rendszerbe bekötése; 

1.6.5 irányítástechnikai és automatizálási munkák; 

1.6.6 a bontási és az építési szerelési munkák során keletkező hulladék, veszélyes 

hulladék deponálása és elszállítása; 

1.6.7 a Melegvíz-kazán és a hozzá tartozó berendezések szükség szerinti 

zajszigetelése a jogszabályokban előírt zajterhelési értékek figyelembe 

vételével. A zajterhelési határértéket a másik két kazán helyre telepített azonos 

kazánok telepítését követően sem lehet túllépni. 

1.6.8 a garanciális időszak lezárását megelőzően, illetve azon belül az egyes fő 

berendezések gyártója által előírt karbantartási utasítások alapján a 

karbantartási feladatok elvégzése; 

 

1.7. Eladó feladatát képezi továbbá a jelen Szerződés tárgyát képező Eszközök teljesítési 

helyre történő leszállítása, helyszíni szerelése és üzembe helyezése, a szükséges 

tesztek, kalibrációk elvégzése, továbbá a helyi kezelőszemélyzet szükséges oktatása. 

 

1.8. A teljes Füstgázrendszer (kémény, füstgáz csatorna) szakhatóság felé történő átadása 

az Eladó feladata. 

1.9 A Kazán valamint a később telepítendő kazánok tetején lévő nagyobb tömegű 

eszközök, berendezések mozgatásához szükséges emelőgerendát és futómacskát kell 

telepíteni.  

 

1.10. Szerződő Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy Vevő a Szerződés 

teljesítéséhez szükséges valamennyi követelményt az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban megadta. Amennyiben Eladó számára az ajánlati 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő, illetve a 

közbeszerzési eljárásban nem tisztázott, de a teljesítéshez szükséges egyéb 

információra van szüksége, köteles az információigényéről Vevőt haladéktalanul 

értesíteni. Vevő vállalja, hogy Eladó által kért, a szerződésszerű teljesítéshez 

szükséges minden egyéb információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást megfelelő 

határidőn belül Eladó rendelkezésére bocsát. 

 

2. A Szerződés teljesítése 

 

2.1. A teljesítés helye 

 

2.1.1. A Szerződés teljesítésének helye: 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 1. 

szám alatti fűtőmű. 

 

2.2. Szerződés időtartama, teljesítési határidő 

 

2.2.1.  A Szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és a szerződő 

felek általi maradéktalan teljesítéséig marad hatályban.  

 

2.2.2.  Eladó köteles a Szerződés hatályba lépését követően azonnal megkezdeni az 

1.5. pontban meghatározott szükséges terv felülvizsgálati, tervezési, hatósági 

engedélyeztetési feladatokat.  

 

2.2.3. Eladó jelen Szerződésben meghatározott feladatainak maradéktalan, 

szerződésszerű teljesítésének határideje:  
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a) a jelen Szerződés tárgyát képező, az Eszközök beépítésére, üzembe 

helyezésére valamint a Fűtőmű felújítására vonatkozó kivitelezési 

munkák teljeskörű megvalósításának határideje, a 2.2.3. b) pont szerinti 

sikeres Üzemi próba és Próbaüzem időtartama nélkül: a Szerződés 

megkötésétől számított [*] naptári nap /nyertes ajánlatban foglaltak 

szerint/. 

 

b) Üzemi próba időtartama a teljes Rendszerre vonatkozóan: 14 

(tizennégy) nap.  

Próbaüzem időtartama: az illetékes Hatóság által előírt időtartam, 

amelyre a 2.2.3. c) pont szerinti Műszaki Átadás-átvételt követően kerül 

sor.  

Az Üzemi próbát illetőleg a Próbaüzemet megszakítás nélkül, egymást 

követő napokon kell megtartani. 

 

c) Műszaki Átadás-átvétel: az a) pont szerinti teljeskörű megvalósítás 

után, a b) pont szerinti Üzemi próba sikeres befejezését követően, Vevő 

az Eladó írásban megküldött készre jelentése alapján 15 (tizenöt) napon 

belüli időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárást. A műszaki 

átadás-átvételi eljárás időpontjáról Vevő legalább 7 (hét) nappal 

korábban köteles az érdekelteket értesíteni. A Műszaki Átadás – átvételi 

eljárás során Eladónak igazolnia kell, hogy a munka a terveknek és 

hatósági előírásoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült. 

 

2.2.4. Az Eladó előteljesítésre jogosult, Vevő előzetes jóváhagyása alapján, a jelen 

Szerződésben foglaltak szerint. Az Eladó köteles a Vevőt a teljesítés idejéről a 

teljesítést legalább 3 (három) nappal megelőzően értesíteni. 

 

2.2.5. Eladó szavatol azért, hogy a sikeres Műszaki Átadás-átvételi eljárás keretében 

átadott Épület és Eszközök a hatósági illetőleg létesítési engedélyeknek 

megfelelően, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasak. 

 

2.2.6. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszközök tekintetében a kárveszély 

viselés a sikeres és hiánytalan Műszaki Átadás-átvétel napján száll át Vevőre, 

az Eszközök tulajdonjoga pedig a teljes Vételár megfizetése napján száll át 

Vevőre. 

 

2.2.7. A Szerződés teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, amennyiben az 

Eladó a teljes rendszerre vonatkozó 14 (tizennégy) nap sikeres Üzemi próbát 

követően az Eszközöket működőképesen, hibátlanul valamint az Épületet Vevő 

részére a Műszaki Átadás-átvétel keretében átadta, továbbá a Szerződés tárgyát 

képező feladatokat a szerződésben előírtak szerint, hiánytalanul teljesítette, 

Vevő pedig a teljes vételárat határidőben kiegyenlítette. Az Eszközöket és az 

Épületet Eladó csak a teljesítés helyén és az átvételre feljogosított személynek 

adhatja át. Az Üzemi próbát és a Próbaüzemet Vevő kijelölt szakemberének 

folyamatos felügyelete mellett kell lebonyolítani. 

 

2.2.8. Sikertelen Üzemi próba vagy sikertelen Próbaüzem esetén Eladó a felmerült 

hibák kijavítását vagy a szükséges cserét követően az Eszközöket köteles újra 

leszállítani, és ismételten Üzemi próbára / Próbaüzemre állítani egészen addig, 

amíg az Üzemi próba / Próbaüzem eredményesen nem zajlik le. Amennyiben a 

Próbaüzem teljesítése során bármilyen műszaki probléma, műszaki hiba, 

meghibásodás felmerül, Eladó a jelen Szerződésben előírtak szerinti jótállási 
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kötelezettsége keretében köteles azt elhárítani, továbbá köteles helytállni a 

hibás teljesítésért. 

 

2.2.9. A szerződésszerű teljesítés feltétele továbbá a szükséges hatósági engedélyek, a 

megvalósulási dokumentáció és esetleges egyéb dokumentációk rendelkezésre 

állása és Vevő részére legkésőbb a Műszaki Átadás-átvétel keretében történő 

átadása, valamint az átadott Rendszerre vonatkozóan (kazán, tüzelőberendezés, 

gázszerelvénysor, vezérlő szekrény hőhasznosító, füstgázrendszer és 

szerelvényei) az érvényes CE tanúsítvány vagy azzal egyenértékű 

dokumentum, műbizonylatok Vevő részére történő átadása. 

 

2.2.10. A 2.2.7. és 2.2.9. pontban foglaltaknak megfelelő szerződésszerű teljesítés 

esetében Vevő teljesítésigazolást állít ki, amelynek aláírásával Vevő igazolja a 

teljesítést. Eladó a teljesítésigazolás Vevő általi aláírását követően jogosult a 

vételárról szóló 5.7.2. pont szerinti végszámlát kiállítani.  

 

2.2.11. Vevő jogosult a nem szerződésszerű teljesítést visszautasítani. Ebben az 

esetben Eladó köteles a hibát kijavítani és a teljesítést elfogadásra újra 

felajánlani. A hiba kijavításáért Eladó külön díjat nem számíthat fel. 

 

2.2.12.  Ha Vevő hibát, rendellenességet észlel, köteles kifogását az Eladó 

képviselőjével azonnal, amennyiben Eladó képviselője nem tartózkodik a 

helyszínen, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül 

írásban közölni. Az észlelt hiányosságokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

Amennyiben a hibát, hiányosságot a Műszaki Átadás-átvételkor észlelik, Eladó 

helyszínen tartózkodó képviselője írja alá a jegyzőkönyvet, ha a hibát, 

hiányosságot később észlelik, Vevő köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb 5 

(öt) munkanapon belül írásban jelezni Eladónak. Amennyiben Eladó az erről 

szóló írásbeli értesítésre 4 (négy) napon belül nem válaszol, a 4. (negyedik) nap 

elteltét követő napon Vevőnek a hibáról, hiányosságról szóló értesítése jelen 

Szerződés vonatkozásában a hibáról, hiányosságról szóló jegyzőkönyvnek 

minősül. A Vevő jótállási, szavatossági kifogásait e jegyzőkönyvre alapozva 

érvényesítheti. 

 

3. Felek jogai és kötelezettségei 

 

3.1. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek 

 

3.1.1. Felek a kivitelezés során elektronikus építési naplót vezetnek, amelynek 

vezetése az 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján történik. 

 

3.1.2. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés 

teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban 

tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik Fél 

csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján 

adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra hatályos 

jogszabály felhatalmazást ad. 

 

3.2. Eladó jogai és kötelezettségei 

 

3.2.1. A kivitelezés elvégzéséhez szükséges, már meglévő engedélyes 

tervdokumentáció esetlegesen szükséges módosítása és a hatósági engedélyek 

beszerzése, továbbá a Vevővel egyeztetett kiviteli tervek elkészítése Eladó 
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kötelezettsége, az 1.5. pontban előírtaknak megfelelően. Vevő a kiviteli tervek 

véleményezésekor csak olyan változtatási, módosítási igényekkel élhet, 

amelyek műszakilag és gazdaságilag irreálisan nem befolyásolják az Eladó 

vállalását.  

 

 A kivitelezési tevékenység csak a Vevő által véleményezett és elfogadott 

kiviteli tervek birtokában kezdhető meg. Vevő kötelezettséget vállal, hogy a 

részére benyújtott tervdokumentációt annak átadásától számított 7 (hét) 

munkanapon belül véleményezi. A meghatározott időtartamon felüli Vevői 

véleményezési időszak nem keletkeztethet az Eladó részére kötbérterhet. 

 

3.2.2. Eladó köteles az 1.1. pontban meghatározott Eszközöket a Szerződéssel 

összhangban, megfelelő körültekintéssel és szakmai gondossággal leszállítani, 

szerelni, beépíteni és beüzemelni. Eladó szintén köteles a Vevő szakembereit 

az Eszközök megfelelő működtetésre betanítani, valamint az Eszközök 

használati utasítását a Vevő részére átadni. Eladó teljes körű felelősséggel 

tartozik az Eszközök előírásszerű működéséért a Szerződés időtartama továbbá 

a 7.7. pontban meghatározott garanciális időtartam alatt. Ezen belül különösen 

felelősséggel tartozik, hogy jelen Szerződés hatálya alatt az Eszközök 

használata folyamatosan biztosított legyen.  

 

3.2.3. Eladó köteles betartani és betartatni az érvényben lévő munkavédelmi, 

balesetvédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Az ebből eredő 

minden kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alkalmazott kivitelezési 

módszereket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más 

építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 

 

3.2.4. A tevékenység/munka végzésének feltételeit Eladó úgy köteles megszervezni, 

hogy biztosítsa a tevékenység/munka biztonságos, szakszerű, gazdaságos és 

határidőre történő befejezését. Amennyiben Eladó ezen kötelezettségének 

Vevő utasítása ellenére sem tesz eleget, az észleléstől számított 15 (tizenöt) 

napon belül Vevő írásban - 15 (tizenöt) napos határidő tűzésével - felszólítja 

Eladót az utasítás betartására. E kötelezettség Eladó általi megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

3.2.5. Eladó köteles Vevő képviselője számára a munkák műszaki ellenőrzését, a 

beépítésre kerülő anyagok, termékek és berendezések ellenőrzését 

folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint 

felvilágosítást megadni. Az ilyen felülvizsgálat, vagy vizsgálat nem mentesíti 

Eladót semmilyen Szerződés szerinti kötelezettsége alól. 

 

3.2.6. Viták esetén Eladó köteles saját költségén az eltakart munkarészt feltárni. A 

feltárás és helyreállítás költségeit az a fél viseli, amelynek a vitatott munkával 

kapcsolatos álláspontja téves volt. 

 

3.2.7. Eladó köteles minden olyan munkát elvégezni és/vagy minden olyan tételt és 

anyagot biztosítani, amelyek ugyan nincsenek kifejezetten feltüntetve a 

Szerződésben, de a Szerződésből ésszerűen levezethetően hatósági, jogszabályi 

előírásokból vagy szabványokból (illetve jelen Szerződésből) adódóan 

szükségesek az Eszközök beépítéséhez, üzembe helyezéséhez, hosszú távú 

üzemszerű működtetéséhez, a Fűtőmű épülete rendeltetésszerű és biztonságos 

használatához, mintha az ilyen munkák és/vagy tételek és anyagok kifejezetten 
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meg lennének említve a Szerződésben, oly módon, hogy az teljes mértékben 

megfeleljen a Szerződés céljának. 

 

3.2.8. A munkaterület előírt elkerítéséről, a munkavédelemről, a tűzvédelmi és 

egészségügyi szabályok megtartásáról, a munkálatok, különböző 

munkafolyamatok során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

(ideértve a bontási törmeléket, csomagoló anyagot, szemetet is) gyűjtéséről 

(szükséges megfelelő gyűjtőedényzet biztosításával), ideiglenes, előírás szerinti 

tárolásáról, folyamatos elszállításáról, kezelőnek – ártalmatlanításra, kezelésre 

történő - átadásáról Eladó gondoskodik, a vonatkozó jogszabályok betartásával. 

A jelen pont szerinti eladói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

valamennyi felmerülő költség Eladót terheli. A gyűjtőhely kijelölése (átmeneti 

tárolásra elszállításig) helyszíni egyeztetést követően Vevő feladata. Eladó 

köteles továbbá a munkaterületet minden időben biztonságosan és tisztán 

tartani, a munka végeztével pedig a munkaterületet tisztán átadni.  

 

3.2.9. Eladó köteles a jogszabályi előírásokban megfogalmazott, valamint az 

Eladónál érvényben lévő minőség,- környezet-, munkahelyi-, munka-, 

egészség-, és biztonságvédelmi szabályokat betartani.  

 

3.2.10. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Szerződés teljesítésének nyomon 

követése, valamint szerződésszerű teljesítés elfogadását illető döntésének 

előkészítése céljából Műszaki Ellenőrt von be.  

 

3.2.11. Eladó a jelen Szerződés alapján általa készített terveket (tervmódosításokat) 

azok elkészültét követően haladéktalanul köteles Vevő részére bemutatni. A 

tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű 

megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a jelen 

Szerződésben foglalt célok kielégítésére. Eladó jogszavatossággal tartozik 

azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv(ek) 

felhasználását akadályozza vagy korlátozza. 

 

3.2.12. Eladó megerősíti, hogy a jelen Szerződést az ajánlati felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban megadott azon adatok megfelelő 

tanulmányozása alapján kötötte meg, amelyeket a Vevő bocsátott a 

rendelkezésére, illetve azon információk alapján, melyeket az Ajánlat 

elkészítése idején Vevőtől kiegészítő tájékoztatásként megkapott, és amelyeket 

a Helyszíni bejárás során lehetett módja megszerezni. Eladó tudomásul veszi, 

hogy a felsorolt módon megismerhető adatok és információk megismerésének 

bármilyen elmulasztása nem mentesíti attól a felelősségtől, hogy helyesen 

becsülje fel a Rendszer és a jelen Szerződésben rögzített feladatok sikeres 

megvalósításával kapcsolatos nehézségeket, illetve költségeket. 

 

3.2.13. Eladó köteles az Épület és az Eszközök kivitelezéséhez, betanításához, üzembe 

helyezéséhez és hosszú távú üzemeltetéséhez szükséges, a Magyarországon 

található valamennyi érintett felelős állami vagy helyi hatóságtól, vagy közmű 

szolgáltatótól beszerezni valamennyi engedélyt, jóváhagyást és/vagy 

jogosítványt, melyet az irányadó jog, vagy az említett hatóságok vagy közmű 

szolgáltató bármelyike előír a külföldiek, gyártók, importőrök és/vagy szerelők 

vonatkozásában, és amely bármely és valamennyi Szerződés szerinti 

kötelezettségeik teljesítésének előfeltétele. Eladó köteles beszerezni – és 

elkészíteni az ehhez szükséges dokumentációkat– az Eszközök kivitelezéséhez, 

üzembe helyezéséhez és az üzemeltetés megkezdéséhez szükséges valamennyi, 
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Magyarországon érvényes jogszabályok és szabványok szerinti engedélyt, 

hatósági, szakhatósági hozzájárulást és határozatot, azokat is, amelyeknek 

beszerzése a jogszabályok szerint a Vevő feladata lenne (Vevő a hatóságoknál 

történő eljárásokhoz a szükséges meghatalmazásokat biztosítja Eladó részére).  

 

3.2.14. Eladó köteles valamennyi olyan jogszabálynak, előírásnak, rendelkezésnek 

megfelelni, amely Magyarországon a Szerződés aláírásának időpontjában 

hatályban van. Eladó köteles a Vevőt bármely és valamennyi olyan felelősségi 

és kárigénnyel, követeléssel, bírsággal, kötbérrel és bármilyen egyéb kiadással 

kapcsolatban mentesíteni és kártalanítani, amely az említett jogszabályoknak 

az Eladó vagy személyzete által – beleértve az alvállalkozókat és azok 

személyzetét – elkövetett megsértése következtében merült fel, vagy annak 

következménye.  

 

3.2.15. Eladó jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy 

" a jelen Szerződés teljesítése során várható technikai körülményeket 

Eladótól elvárható gondossággal tanulmányozta, megismerte, és a 

Szerződést ezek ismeretében köti meg; 

" minden szükséges intézkedést megtett arra vonatkozóan, hogy 

mindazon fennálló és várható feltételek tekintetében teljesen tájékozott 

legyen, amelyek a szerződésszerű teljesítés költségeit, teljesítését érintik, 

vagy érinthetik. Ezen feltételeket és kihatásaikat a Vételárba kalkulálta. A 

munkaterület teljes mértékű megismeréséből, vagy az előbb említett 

feltételekből eredő bármilyen hiányosság nem mentesíti Eladót a 

szerződésszerű teljesítésére vállalt kötelezettségei alól, kivéve az olyan 

eseteket, melyek azokra az információkra vezethetők vissza, amelyet a Vevő 

elhallgatott;  

" ismeri az összes jogi és műszaki előírást, amelyet szerződésszerű 

teljesítéshez követnie kell, 

" megkapott minden szükséges információt és figyelembe vett minden 

körülményt, ami a Vételárat befolyásolhatja. 

 

3.2.16. Eladó tevékenységét saját kockázatára, veszélyére és felelősségére végzi. Eladó 

a Műszaki Átadás-átvételig bármilyen eszközt, anyagot és berendezést saját 

kockázatára, veszélyére és felelősségére kezeli, tárolja, szállítja, szereli és 

helyezi üzembe.  

 

3.2.17. Az Eszközök, illetve bármely részének megőrzése, állagmegóvása, felügyelete 

az Eladó sikeres teljesítésig az Eladó feladata, és az Eladó köteles saját 

költségén orvosolni minden olyan veszteséget vagy károsodást, ami az 

Eszközöket vagy vonatkozó részét bármilyen okból kifolyólag az említett 

időszak alatt éri. Vevő hozzájárul, hogy a Műszaki Átadás-átvételig a 

munkaterületen az Eladó az állagmegóvással, őrzéssel és felügyelettel 

kapcsolatos tevékenységét elvégezze, elvégeztethesse. 

 

3.2.18. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó köteles a Vevőnek az Eszközök 

használatához, üzemben tartásához, illetve kezeléséhez szükséges teljes körű 

tájékoztatást megadni, a kezelőszemélyzetet az Eszközök működésére 

kiképezni valamint a kapcsolódó minőségi tanúsítványokat, a megvalósulási 

(gépész-, villamos-, irányítástechnika-, építész-) dokumentációt, továbbá a 

garanciális vagy szavatossági igény érvényesítéséhez szükséges 

dokumentumokat a Vevőnek az Eszközök átadásakor átadni. 
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3.3.19. Eladó szavatolja, hogy harmadik személynek az Eszközökre vonatkozóan 

nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza. Eladó kijelenti 

továbbá, hogy az Eszközök per-, igény- és tehermentesek. 

 

3.2.20. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

 

3.2.21. Eladó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Vevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdésében meghatározott ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni. 

 

3.2.22. A Szerződést Eladónak kell teljesítenie. Vevő az alvállalkozóval, illetve 

alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban, teljesítésükért az Eladó úgy 

felel, mintha azt teljes egészében maga végezte volna. 

 

3.2.23. Eladó a Vevő és harmadik személyek felé felelős az általa, vagy az általa 

bevont alvállalkozók, közreműködők által Vevő vagy harmadik személyek 

ingatlanában, ingóságaiban okozott károkért.  

 

3.2.24. Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 

Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 

kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében 

foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. Eladó a Szerződés 

megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében 

- a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Vevőnek a 

teljesítés során minden olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót 

előzetesen bejelenteni, akit legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában 

nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt köteles nyilatkozni vagy az érintett 

alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró 

okok hatálya alatt. 

 

3.2.25. Eladó köteles – írásban – Vevőt valamennyi olyan körülményről haladéktalanul 

értesíteni, amely a Szerződésben rögzített feladat elvégzését, illetőleg a 

szerződésszerű teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben Eladó 

értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztásával 

kapcsolatos valamennyi – Vevőt vagy harmadik személyeket ért – kárért 

felelősséggel tartozik. 

 

3.3. Vevő jogai és kötelezettségei 

 

3.3.1. Vevő köteles Eladó szerződésszerű teljesítését elősegíteni. Vevő biztosítja a 

teljesítés helyének előkészítését és az Eladó által a helyszínen történő teljesítés 

feltételeit. 

3.3.2. Vevő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban és helyen köteles a 

Műszaki Átadás-átvétel helyén tartózkodni és a szerződésszerűen leszállított, 

beépített, beüzemelt Eszközöket és a jelen Szerződés szerinti felújítással 

érintett Épületet átvenni. 
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3.3.3. Vevő köteles a Munkaterületet a tevékenység végzésére alkalmas állapotban az 

Eladó rendelkezésére bocsátani. Vevő köteles biztosítani az Eladó számára a 

Munkaterület használatát és megközelíthetőségét, köteles belépést és 

használatot biztosítani a Szerződés megfelelő teljesítéséhez ésszerűen 

szükséges minden további területre. 

 

3.3.4. Vevő az Eladó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor 

ellenőrizheti, azzal, hogy az nem akadályozhatja Eladót a feladatainak 

határidőre történő megvalósításában. Eladó az ellenőrzés során köteles 

Vevővel együttműködni, és az ellenőrzés végrehajtását biztosítani. Eladó nem 

mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Vevő az 

Eladó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 

 

3.3.5. Vevő köteles biztosítani Eladó számára a Vevő által szolgáltatandó információt 

és/vagy adatot. 

 

3.3.6. Vevő köteles a Vevőnél érvényben lévő minőség-, környezet-, valamint 

munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó szabályzatokat az 

Eladó kérésére részére átadni. 

 

3.3.7. Vevő haladéktalanul értesíti az Eladót, ha a Rendszerben működési hibát 

észlel, annak érdekében, hogy a garanciális hibaelhárítást, javítást 

haladéktalanul meg lehessen kezdeni. 

 

3.3.8. A Vevő az Eladó számára köteles díjtalanul biztosítani ipari hideg és meleg 

vizet valamint ipari áramot, gázt és közműcsatorna használatot. 

 

3.3.9. A Vevő az Eladó munkavállalói számára a munkavégzés helyszínén köteles a 

higiéniai szükségletek kielégítéséhez szükséges helyiségeket biztosítani. 

 

3.3.10. Vevő vállalja a 2.2.3. b) pont szerinti Üzemi próba valamint Próbaüzem során 

felmerülő hőigényhez szükséges hőfelhasználás biztosítását. 

 

4. Vételár 

 

4.1. Eladót a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott Eszközök leszállításáért, 

beépítéséért, üzembe helyezéséért és Vevő tulajdonába adásáért, valamint a jelen 

Szerződésben és a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, jelen Szerződés 

tárgyát képező feladatok Szerződés szerinti teljesítéséért, Vevő által kiállított 

teljesítésigazolás alapján összesen Nettó ……………..,- Ft (azaz: ………………..) + 

Áfa, bruttó …………………,- Ft (azaz ……………… forint) összegű vételár (a 

továbbiakban: „Vételár”) illeti meg.  

 

4.2. A Vételár fix összegű, amely magyar forintban (HUF) értendő, és a Szerződés 

időtartama alatt nem változhat.  

 

4.3. A Vételár tartalmazza az Eszközök ellenértékét, továbbá a Szerződésben 

meghatározott, Eladó által teljesítendő további feladatok ellenértékét (különösen a 

jelen Szerződés 1.4.-1.9. pontjában meghatározott feladatok teljesítésével, az 

Eszközök teljesítési helyre történő leszállításával, a teljesítés helyén való 

összeszerelésével, beépítésével, helyszíni üzemi próbára / próbaüzemre állításával, 

tesztelésével, kalibrációkkal, teljes körű üzembe helyezésével, átadásával, 
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betanításával kapcsolatban felmerülő minden nemű anyag- és munkadíj költséget, 

kiszállási költséget, továbbá a szükséges tervezés, tervfelülvizsgálat, tervmódosítás, 

engedélyeztetés, engedélyek, előírt dokumentációk, tanúsítványok költségét, az 

esetlegesen felmerülő hatósági díjakat, adókat, vámokat, illetékeket, és minden egyéb, 

az Eszközök rendeltetésszerű használatba vételével kapcsolatban felmerülő 

költségeket, és a vállalt jótállás és kapcsolódó szolgáltatások költségeit, építészeti 

munkák során felmerülő minden nemű anyag- és munkadíj költségeit). A Vételáron 

felül Eladó nem jogosult egyéb költség vagy díj felszámítására. 

 

 

5. Fizetési feltételek és Keretösszeg (tartalékkeret) 

 

5.1. Vevő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján az áfa nélkül számított Vételár 10 %-ának 

(tíz százalékának) megfelelő összegű, azaz [*],-Ft (azaz [*] forint) előleget (a 

továbbiakban: „Előleg”) biztosít. Az Előleg kifizetését Eladó írásbeli, cégszerűen 

aláírt, Vevő részére igazoltan megküldött előlegbekérő levél (a továbbiakban: 

„Előlegbekérő”) benyújtásával, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték 

rendelkezésre állásásnak igazolásával jogosult igényelni, legkésőbb a Szerződés 

megkötését követő 8 (nyolc) napon belül. Az Előlegbekérőnek tartalmaznia kell az 

Előleg összegét (nettó valamint bruttó összeget is, az ÁFA tartalom megjelölésével), 

Eladó bankszámlaszámát, az 5.2. pont szerinti fizetési határidőt és az Eladó adatait 

(név, székhely, számlázási cím, adószám, kapcsolattartási adatok).  

 

5.2. Eladó által az 5.1. pontban előírtaknak megfelelően benyújtott Előlegbekérő alapján 

Vevő az Előleg összegét átutalással egyenlíti ki, az Előlegbekérő kézhezvételétől 

számított 8 (nyolc) napon belül. Az Előleg kifizetésének időpontjától függetlenül 

Eladó a Szerződés tárgyát képező feladatokat a 2.2.3. pontban meghatározott 

határidőben köteles teljesíteni. 

 

5.3. Eladó, az előleg kifizetésének további feltételeként, az igényelt előleg összegének 

megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani. 

 

5.4. Az előleg visszafizetési Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján Eladó 

választása szerint teljesítheti óvadékként az előírt pénzösszegnek a Vevő fizetési 

számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító 

által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

 

5.5. A készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel való 

teljesítés esetén a biztosíték igazolására az Eladó által választott pénzügyi intézmény 

vagy biztosító kötelezvénye szolgál, amely tartalmazza, hogy a pénzügyi intézmény 

vagy biztosító az igényelt előleg összegének erejéig készfizető kezességet vállal. 

 

5.6. Eladó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak a Szerződésben 

foglalt összegnek megfelelően folyamatosan fenn kell állnia a szerződésszerű 

teljesítést követően kiállított számla – Előleg levonása szerinti – összegének Vevő 

általi teljesítéséig. 

 

5.7. Eladó a Vételár összegéről szóló számla benyújtására a szerződésszerű teljesítésének a 

Vevő általi igazolását követően jogosult. Eladó 1 db részszámla és 1 db végszámla 

kiállítására jogosult az alábbiak szerint. 
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5.7.1. Részszámla benyújtására Eladó a Vevő által leigazolt, az áfa nélküli Vételár 

60%-ának (hatvan százalékának) megfelelő összegben jogosult, a Szerződés 

tárgyát képező Eszközök leszállítását követően.  

 

5.7.2. A fennmaradó áfa nélküli Vételár 30%-át (harminc százalékát) tartalmazó 

végszámla kiállítására a Szerződés tárgyát képező teljes Rendszer sikeres 

Üzemi próbáját, a teljes Rendszer (irányítástechnikai rendszerrel együtt) 

valamint a jelen Szerződés szerinti felújítással érintett Fűtőmű épülete sikeres 

Műszaki Átadás-átvételi eljárás lefolytatását, és a szükséges hatósági 

engedélyek és dokumentációk rendelkezésre állását és Vevő részére történő 

átadását követően kerülhet sor, a 2.2.7-2.2.9. pontban rögzített feltételek 

szerint.  

 

5.8. Vevő az ellenszolgáltatást az igazolt, szerződésszerű teljesítés alapján tartalmilag és 

formailag szabályszerűen kiállított számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) bekezdésében 

előírtak valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, 30 (harminc) napon belül, 

átutalással egyenlíti ki az Eladó [*] banknál vezetett [*] számú bankszámlájára. A 

számlát annak kiállítását követő 3 (három) munkanapon belül Eladónak el kell 

juttatnia Vevő részére a Vevő által aláírt teljesítés-igazolás egy eredeti példánya 

kíséretében. Eladó a Vételáron felül további díjra vagy költségtérítésre nem jogosult. 

Eladó által a teljesítésbe bevont közreműködők (alvállalkozók) tevékenységének 

költsége teljes egészében Eladót terheli. 

 

5.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Eladó, 

mind a teljesítésbe esetlegesen bevont alvállalkozója esetében alkalmazni kell. Ennek 

megfelelően a havonta nettó módon számított 200.000,- (azaz kettőszázezer) forintot 

meghaladó kifizetésnél Vevő abban az esetben fizethet, ha az Eladó bemutat, átad 

vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem 

régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy Eladó a kifizetés 

időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

5.10. Vevő 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelme esetén Eladót a késedelmes 

időszakra vonatkozóan a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi 

kamat illeti meg. Nem alkalmazhatók a késedelmes fizetés szabályai, 

jogkövetkezményei, ha a Vevő az Art. 36/A. §-ában előírtaknak megfelelő feltételek 

teljesülése hiányában visszatartja a kifizetést. 

 

5.11. Felek megállapodnak abban, hogy a 4.1. pont szerinti ÁFA nélkül számított vételár 

10%-ának (tíz százalékának) megfelelő mértékű, azaz [*] Ft + ÁFA keretösszeget 

(tartalékkeretet) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”) biztosítanak az előre nem 

láthatóan felmerülő, a jelen Szerződés tárgyát képező Eszközök beépítéséhez, üzembe 

helyezéséhez, valamint a Rendszer illetőleg a Fűtőmű épülete rendeltetésszerű és 

biztonságos használatához szükséges munkák elszámolására. 

 

5.12. A Tartalékkeret kizárólag Vevő írásbeli hozzájárulásával használható fel, amelynek 

felhasználására Vevő nem vállal kötelezettséget. 

 

5.13. A Tartalékkeret felhasználására vonatkozó igényét Eladó jogosult kezdeményezni 

írásban, amelyet a Tartalékkeret felhasználása megalapozottságának részletes 

alátámasztásával, továbbá az elszámolni kívánt munka ellenértékének 

meghatározásával és az ellenérték műszaki megalapozottságának és indokoltságának 

részletes alátámasztásával együtt a Vevő részére kell benyújtania. Vevő legkésőbb az 
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eladói írásbeli igény kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül megvizsgálja 

annak indokoltságát, és a Tartalékkeret terhére teljesíteni kívánt munkák 

elszámolhatóságát, és dönt a Tartalékkeret felhasználhatóságáról, amelyről a döntését 

követően 3 (három) munkanapon belül írásban tájékoztatja Eladót. Amennyiben Vevő 

a Tartalékkeret terhére elszámolni kívánt munka Eladó által megjelölt ellenértékét 

vitatja, Szerződő Felek jogosultak kezdeményezni, hogy a Felek által közösen kijelölt 

független szakértő véleménye alapján állapítsák meg a Tartalékkeret terhére 

elszámolni kívánt munka ellenértékét. 

 

5.14. Amennyiben Vevő úgy dönt, hogy az Eladó által a Tartalékkeret terhére teljesíteni 

kívánt munkákra vonatkozóan a Tartalékkeret felhasználható, a Tartalékkeret terhére 

teljesíteni kívánt munkákat Eladó a Vevő írásbeli döntését és erről szóló írásbeli 

értesítését követően jogosult elvégezni, illetőleg a Tartalékkeret ezen munkákra 

vonatkozó részét az 5.15. pontban foglaltak szerint elszámolni. 

 

5.15. A Tartalékkeret terhére elvégzett munkák ellenértékét Eladó a végszámla 

benyújtásával egy időben jogosult elszámolni, és erre vonatkozó, vevői 

teljesítésigazolás alapján kiállított számláját benyújtani, amelynek fizetési feltételei 

megegyeznek a végszámla ellenértékének teljesítésére vonatkozó, jelen Szerződésben 

foglalt rendelkezésekkel. A Tartalékkeret terhére elvégzett munkák összértéke nem 

haladhatja meg a Tartalékkeret jelen Szerződésben kikötött összegét. 

 

6. Felelősség 

 

6.1. Eladó kártérítési kötelezettséggel tartozik mindazon kárért, amelyet a Szerződésben 

foglalt kötelezettségei felróható (szándékos vagy gondatlan) megszegésével Vevőnek 

vagy harmadik félnek okoz. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 

szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 

látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a 

kárt elhárítsa. 

 

6.2. Eladó a jogosan igénybe vett közreműködőért (alvállalkozóért) úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna, közreműködő (alvállalkozó) jogosulatlan igénybevétele 

esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

6.3. Eladó hibásan teljesít, amennyiben a Szerződés alapján fennálló kötelezettségét nem a 

Szerződésben vagy a jogszabályokban előírtaknak megfelelően teljesíti, vagy megszegi 

a Szerződésben, annak mellékleteiben foglalt feltételeket. Eladó felel minden olyan 

kárért, amely abból ered, hogy nem szerződésszerűen teljesíti a Szerződésből eredő 

kötelezettségeit, mely esetben Eladó a szerződésszegés jogkövetkezményeit viselni 

köteles, figyelemmel a jelen Szerződés 7. pontjában foglaltakra is. 

 

6.4. Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek minden olyan kárt és költséget, amely az 

Eszközök nem megfelelő működéséből fakadóan a Vevőnél vagy esetlegesen harmadik 

személyeknél keletkezik, kivéve, ha az a Vevőnek felróható okból keletkezik. 

 

6.5. Eladó kijelenti, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező, az Eszközök beépítéséhez 

szükséges tervezésre és kivitelezésre vonatkozó, a jelen Szerződés tárgyát képező 

feladatokat és munkákat lefedő, legalább 100.000.000,- Ft (azaz százmillió forint) 

fedezetösszegű felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik és tart fent jelen 

Szerződés hatálya alatt. Eladó köteles a felelősségbiztosítás Biztosító által hitelesített 
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másolatát Vevő részére átadni a Szerződés aláírásával egyidőben, továbbá a jelen 

Szerződés hatálya alatt folyamatosan hatályban tartani. 

 

7. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

7.1. Eladó a jelen Szerződésben valamint mellékleteiben foglaltaknak megfelelő 

teljesítésért felelősséggel tartozik. 

 

7.2. Az Eladó olyan okból fakadó késedelme esetén, amelyért felelős, Vevő késedelmi 

kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a jelen Szerződés 4.1. pontja szerinti 

ÁFA nélkül számított Vételár 1%-a (egy százaléka) késedelmes naponként. A 

késedelmi kötbér maximális mértéke legfeljebb 15 (tizenöt) napi kötbérmérték. Eladó 

jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy késedelmes teljesítése esetén Vevő 

az elismert késedelmi kötbér összegét Eladó számlájából levonhatja. Amennyiben az 

Eladónak felróható késedelemből eredően a lehívható kötbér mértéke eléri a késedelmi 

kötbér maximális mértékét, Vevő a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. 

 

7.3. Amennyiben Eladó a Szerződésben rögzített valamilyen kötelezettségét hibásan 

teljesíti, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amelynek mértéke a jelen Szerződés 

4.1. pontja szerinti ÁFA nélkül számított Vételár 1%-a (egy százaléka) naponta, 

maximum a 4.1. pont szerinti ÁFA nélkül számított Vételár 10%-a (tíz százaléka). 

 

7.4. Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért az Eladó 

felelős, Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a jelen Szerződés 4.1. 

pontja szerinti ÁFA nélkül számított Vételár 20%-a (húsz százaléka). Amennyiben a 

Vevőnek nem keletkezik ellenérték fizetési kötelezettsége, úgy az Eladó köteles a 

kötbért a Vevő részére megfizetni. Ugyanígy kell eljárni, amennyiben a kötbér összege 

az ellenérték összegét meghaladja. 

 

7.5. Eladó tudomásul veszi, hogy a 7.2. - 7.4. pont szerinti kötbérek nem érintik Vevő azon 

jogát, hogy a kötbéren felüli elismert kárát, vagy elismert kárigényét érvényesítse 

Eladóval szemben (melynek összegét jogosult az Eladónak járó követelés összegébe 

beszámítani). 

 

7.6. A Vevő részéről elfogadott, a Szerződéssel összhangban nem álló vagy késedelmesen 

történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Vevő lemond a 

szerződésszegésből eredő jogairól. 

 

7.7. A jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott Eszközökre (különösen a Melegvíz-

kazánra, füstgáz-hőhasznosító berendezésre, irányítástechnikára, kapcsolódó 

szerelvényekre, segédüzemi berendezésekre, keringető szivattyúkra, vízkezelési és 

nyomástartó berendezésekre, Füstgázrendszerre és szerelvényeire, kondenz 

semlegesítőkre, kompenzátorra és szerelvényekre, gázrendszerre és szerelvényeire 

valamint villamos rendszerre, szellőzésre, vészszellőzésre) Eladó legalább 12 

hónapos teljes körű jótállást köteles biztosítani.  

  

7.8. A jelen Szerződés 1.4. pontjában meghatározott Fűtőmű felújítása keretében teljesített 

kivitelezési munkákra vonatkozóan Eladó legalább 24 hónapos teljes körű jótállást 

köteles biztosítani.  

 

7.9. A 7.7. és 7.8. pont szerinti jótállási idő a 2.2.3. c) pont szerinti sikeres Műszaki 

Átadás-Átvétel időpontjától kezdődik. Eladó a 7.7. és 7.8. pont szerinti jótállási 

időtartamon belül köteles a garanciális javításokat, hibaelhárításokat elvégezni. Eladó 
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a jelen pontban foglalt garanciális javítási, hibaelhárítási feladatokat a Vevő által 

írásban (e-mailen) és egyidejűleg telefonon tett hibabejelentésétől számított [*] órán 

belül [nyertes ajánlattevő ajánlata szerint] köteles a helyszínen megkezdeni. Eladó a 

garanciális javítási, hibaelhárítási feladatokat köteles úgy szervezni, hogy a garanciális 

javítással, hibaelhárítással érintett eszköz működését a lehető legrövidebb ideig kelljen 

leállítani. 

 

8. Felek együttműködése 

 

8.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a 

Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a 

Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik. 

 

8.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában az alábbi 

kapcsolattartókat jelölik ki: 

 

 Vevő részéről kapcsolattartó: 

 Név:  

 Cím:  

 Telefon: 

 Fax:  

 

Vevő műszaki ellenőre 

 Név:  

 Cím:  

 Telefon: 

 Fax:  

 

 

  

Eladó kapcsolattartója:  

 Név:  

 Cím:  

 Telefon:  

 Fax:  

 

 

8.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az elektronikus építési naplót kötelesek 

naprakész állapotban, folyamatosan vezetni. Vevő képviselőjének az elektronikus 

építési naplóba korlátlan betekintési joga van. 

 

8.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy bármely kapcsolattartó személyében történt 

változásról a másik Felet haladéktalanul értesítik. Ennek elmaradása és az ebből fakadó 

esetleges károk a mulasztó Felet terhelik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett 

változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. 

 

8.5. Felek megállapodnak, hogy a szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az elektronikus 

úton (e-mail-en) elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind elektronikus levél, 

mind postai levél esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél 

részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai 

küldemény esetén feladóvevénnyel, továbbá az elküldött e-mail kézbesítését igazoló 

üzenettel. 
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8.6. Felek megállapodnak, hogy egymás közötti postai kommunikáció esetén a másodszori 

sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon az egymásnak küldött 

nyilatkozatokat és dokumentumokat kézbesítettnek tekintik. 

 

8.7. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés módosítása vagy kiegészítése kizárólag 

papír alapon, cégszerű aláírásokkal érvényes, amely kizárólag jelen Szerződésben és a 

jogszabályokban előírt feltételek mellett lehetséges.  

 

9. Minőségi követelmények 

 

9.1. Eladó az Eszközök beépítéséhez valamint a Fűtőmű felújításához szükséges kivitelezési 

munkákat a vonatkozó magyar jogszabályok, szabványok és előírások szerint, azok 

betartásával végzi. Eladó az elvégzett munka minőségét tanúsítani köteles. 

 

9.2. Eladó szavatolja, hogy a Szerződés keretében leszállított, beépített és üzembe helyezett 

Eszközök tekintetében a Vételár és a füstgáz-hőhasznosító nélküli beépített teljesítmény 

aránya: [*] Ft / MW (nyertes ajánlat szerint). 

 

9.3. Eladó szavatolja, hogy a Szerződés keretében leszállított, beépített és üzembe helyezett 

Eszközök tekintetében:  

a) a Rendszer összhatásfoka 100%-os terhelésen 45 °C-os visszatérő 

vízhőmérséklet mellett: [*] % (nyertes ajánlat szerint); 

b) a Rendszer összhatásfoka 25%-os részterhelésen 45 °C-os visszatérő 

vízhőmérséklet mellett: [*] % (nyertes ajánlat szerint). 

 

10. A Szerződés megszüntetése, felmondása, elállás 

 

10.1. Közös megegyezéssel megszüntetés 

 

10.1.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés akkor szűnik meg, amikor a 

Szerződés szerinti kötelezettségét mindkét fél maradéktalanul és 

szerződésszerűen teljesítette. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 

jelen Szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. A közös 

megegyezéssel megszüntetés kizárólag írásban, a Szerződő Felek együttes 

aláírásával érvényes. Ebben az esetben a Vevő köteles a már teljesített 

szolgáltatásokat az Eladónak kifizetni. 

 

10.2. Elállás 

 

10.2.1. Vevő az Eladó teljesítésének felajánlásáig elállhat a Szerződéstől, azonban az 

elállási jog gyakorlásával az Eladónak okozott kárért kártalanítási 

kötelezettséggel tartozik. 

 

10.2.2. Vevő jogosult elállni a Szerződéstől és az Eladótól kártérítést követelhet, 

amennyiben a Szerződés teljesítését megelőzően nyilvánvalóvá válik, hogy az 

Eladó csak olyan számottevő késedelemmel tud teljesíteni, ami miatt a 

Szerződés teljesítése Vevőnek már nem áll érdekében. Ebben az esetben a 

Vevő jogosult az Eladó szerződésszegéséből eredő kárának Eladó által történő 

megtérítésére. 

 

10.2.3.  Eladó jogosult elállni a Szerződéstől, amennyiben a teljesítés a Vevőnek 

felróható okok miatt a Szerződésben rögzített módon nem teljesíthető. Ebben 
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az esetben az Eladó jogosult a Vevő szerződésszegéséből eredő kárának Vevő 

által történő megtérítésére. 

 

10.3. Azonnali hatályú felmondás 

 

10.3.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés bármelyik Fél által egyoldalúan, 

írásban, azonnali hatállyal felmondható, ha másik Fél a jelen Szerződésben 

foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi (a továbbiakban: „Azonnali 

hatályú Felmondás”). 

  

10.3.2. Felek megállapodnak, hogy azonnali hatályú felmondási oknak – különösen, de 

nem kizárólagosan – az alábbi okokat tekintik: 

a) ha az Eladó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve 

kényszertörlési eljárás indul; 

b) ha az Eladó a Szerződésből és annak szerves részét képező 

mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeit nem teljesíti a 

Szerződésben foglalt mennyiségben, minőségben, illetve határidőben, 

és azokat az adott helyzetben elvárható mértékű póthatáridő elteltével 

sem teljesíti maradéktalanul; 

c) ha az Eladó a neki felróható szerződésszegés esetén - a Vevő 

szerződésszerű teljesítésre felszólító írásbeli felszólítása ellenére - 

haladéktalanul, vagy a Vevő által kitűzött, az adott helyzetben elvárható 

mértékű póthatáridő elteltével sem orvosolja a szerződésszegő állapotot. 

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés Vevő általi 

felmondása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy 

jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

d) ha a Vevő az Eladó részére járó vételár megfizetésével késedelembe 

esik, és ezt követően az Eladó által írásban kitűzött 30 (harminc) napos 

póthatáridőre sem teljesít. 

 

10.3.3. Vevő továbbá jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, amennyiben: 

 

a)  az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy 

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

 

10.3.4. Vevő – figyelemmel a Kbt. 143. § (2) bekezdésében előírtakra - köteles a 

Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 

jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

10.3.5. Amennyiben a Szerződés a Vevő azonnali hatályú felmondására tekintettel 

szűnik meg, Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek az azonnali hatályú 

felmondással okozott kárát, beleértve az elmaradt hasznot és a következményi 

károkat is. 
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10.4. Azon, a jelen Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek 

természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a szavatossági 

jogokra és a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a jelen Szerződés 

megszűnését követően is hatályban maradnak. 

 

 

11. Titoktartás 

 

11.1. Eladó kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben 

a Vevővel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomására jutott 

adatra, tényre vonatkozóan, időbeli korlátozás nélkül, titoktartási kötelezettséget 

vállal, azt harmadik személynek nem adhatja ki, nem teheti hozzáférhetővé és jelen 

Szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatja fel. A titoktartási 

kötelezettség nem terjed ki olyan információkra, amelyek köztudomásúak, 

nyilvánosak, illetőleg amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, 

vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és személyek részére. 

 

11.2.  Az a Fél, aki a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét megszegi, a másik 

Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel 

tartozik helytállni. 

 

12. Vis maior 

 

12.1. Egyik Fél sem felelős a jelen Szerződésből fakadó olyan hibás vagy késedelmes 

teljesítésért, amely közvetlenül vagy közvetetten Vis Maior hatására keletkezett. 

 

12.2. Ilyen helyzetekben a Vis Maiorral érintett fél (a továbbiakban: „Érintett Fél” ) mentesül 

a teljesítés alól egészen a Vis Maior helyzet elmúltáig és az Érintett Fél mindent köteles 

megtenni annak érdekében, hogy a teljesítését helyreállítsa és hogy a Vis Maior hatásait 

csökkentse.  

 

12.3. Az Érintett Fél azonnal köteles tájékoztatni azt a felet, akinek teljesítenie kellene és 

köteles megindokolnia, hogy mi akadályozza meg a teljesítésben. A Vis Maior helyzet 

megszűnéséről az Érintett Fél köteles a másik felet azonnal értesíteni. 

 

12.4. Felek megállapodnak, hogy Vis Maior helyzetnek tekintik – különösen, de nem 

kizárólagosan – a következő eseményeket és helyzeteket: zavargásokat, polgári 

elégedetlenségi megmozdulásokat, háborús eseményeket, merényleteket, szélvihart, 

áradást, tűzvészt, földrengést, természeti csapásokat, nukleáris katasztrófát, sztrájkot, 

munkabeszüntetést (amennyiben az a jelen Szerződés teljesítését befolyásolja), 

 

 

13. Érvénytelenség 

 

13.1. Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége 

nem jelenti a teljes Szerződés érvénytelenségét.  

 

13.2. Ha az érvénytelenségi ok a Szerződés meghatározott részét érinti, az érvénytelenség 

jogkövetkezményeit a Szerződésnek erre a részére kell alkalmazni. A Szerződés 

részbeni érvénytelensége esetén az egész Szerződés akkor dől meg, ha feltehető, hogy a 

Felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 
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14. Szerződés módosítása 

 

14.1. Felek kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén, írásban, 

módosíthatják a Szerződést.  

 

14.2. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás, továbbá a kapcsolattartók személyében, adataiban bekövetkező változás. 

 

 

15. Eljárás jogvita esetén 

 

15.1.  Jelen Szerződéssel felmerülő minden vitás kérdést Felek békés úton, tárgyalás révén 

közösen kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések 

eldöntésére Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján a 

hatásköri szabályok figyelembevételével a Székesfehérvár Járásbíróság valamint a 

Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki.   

 

16. Egyéb rendelkezések 

 

16.1. Amennyiben Eladóra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény hatálya nem 

terjed ki, úgy köteles a jelen Szerződéshez az illetékes külföldi adóhatóság 

meghatalmazását csatolni, melynek tartalmaznia kell, hogy az illetékes külföldi 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

16.2. Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során az Eladó szerzői jogi védelem alá eső 

alkotást hoz létre, azon a Vevőt – külön díjfizetési kötelezettség nélkül – területi 

korlátozás nélküli határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 

felhasználási jog illeti meg. Ez a felhasználási jog kiterjed az alkotás átdolgozására, 

további műbe történő beépítésére is. 

 

16.3. Jelen Szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba. 

 

16.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a 

szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az egyéb irányadó 

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

16.5. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.  

 

16.6. Jelen Szerződés 2 (kettő) példányban készült, magyar nyelven, amelyből 1 (egy) 

példány a Vevőt, 1 (egy) példány az Eladót illet meg. 

 

16.7. Jelen Szerződés kizárólag mellékleteivel együtt érvényes. A Szerződésben esetlegesen 

nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési eljárás során kiadott ajánlati felhívás, 

közbeszerzési dokumentumok, illetve az Eladó által beadott ajánlat rendelkezései 

értelemszerűen irányadóak. 

 

16.8. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik - de a Szerződéshez külön csatolásra nem 

kerülnek – a következő mellékletek: 
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1. számú melléklet:  Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok, továbbá a 

közbeszerzési eljárás során keletkezett, és a Szerződés tartalmát meghatározó 

dokumentumok (úm. kiegészítő tájékoztatás) 

2. számú melléklet:  Eladó ajánlata 

 

A Szerződés és mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés értelmezésére az 

alábbi sorrend az irányadó: 

 1. Szerződés 

 2. Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok, továbbá a közbeszerzési eljárás 

során keletkezett, és a Szerződés tartalmát meghatározó dokumentumok (úm. 

kiegészítő tájékoztatás) 

 3. Eladó ajánlata 

 

Felek jelen Szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írják alá az alábbi helyen és időben. Felek egybehangzóan 

kijelentik, hogy a Szerződést aláíró személynek megvan a szükséges felhatalmazása a 

Szerződés aláírására. 

 

 

 

 

Kelt: Székesfehérvár, 2017 [**]. [**].   Kelt: [*], 2017 [**]. [**]. 

 

 

 

 

 

Szauter Ákos  

vezérigazgató 

 

SZÉPHŐ Zrt. 

Vevő 

 Eladó 
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VI. FORMANYOMTATVÁNYOK 

 



a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. által „Szedreskerti Fűtőmű felújítása és 

melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, 

telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban 
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1. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 

 

Ajánlattevő adatai
2
: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő 

cégjegyzékszáma: 
 

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám
3
:  

Képviselő neve:  

 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy 

mobil száma: 
 

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Az értékelési szempontrendszer alapján tett vállalások: 

 

Értékelési szempont Megajánlás 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) nettó……………. Ft + ÁFA  

2. Nettó ajánlati ár/ Füstgáz-hőhasznosító nélküli beépített 

teljesítmény aránya (Ft / MW) 
……………. Ft / MW 

3. Vállalt teljesítési határidő (szerződés megkötésének napjától 

számítva a teljeskörű megvalósításig (üzemi próba és próbaüzem 

nélkül), naptári napokban megadva) – maximum 160 naptári nap 

……………. naptári nap 

4. Vállalt műszaki többlettartalom:  

4.1. Leszállított rendszer összhatásfoka 100%-os terhelésen 45 °C-

os visszatérő vízhőmérséklet mellett (%) 
……………. % 

4.2. Leszállított rendszer összhatásfoka 25%-os részterhelésen 45 

°C-os visszatérő vízhőmérséklet mellett (%) 
……………. % 

5. Garanciális hibaelhárítási, javítási munkákkal összefüggésben 

vállalt reakcióidő (hiba bejelentése és a hiba elhárításának helyszíni 

megkezdése közötti maximális idő) - egész órákban kifejezve (max. 

24 óra) 

….………… óra 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
!!Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 

3

 Az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítése során használni kívánt számlaszámot kérjük feltüntetni. 
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2. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL
4
 

 

Alulírott …………………………………, mint a(z) ………………………….. ajánlattevő 

nyilatkozattételre jogosult képviselője továbbá ……………………………………….. mint 

a(z) ……………………………….. ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője
5
 

ezennel kijelentjük, hogy a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató 

Zrt. mint ajánlatkérő által „Szedreskerti Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz 

elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, 

telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” tárgyában megindított 

közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot kívánunk benyújtani az alábbiak szerint. 

 

Közös Ajánlattevő 1 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Képviselő neve:  

 

 

Közös Ajánlattevő 2
6
 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Képviselő neve:  

 

Közös ajánlattevők képviseletében eljáró ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Képviseletre jogosult személy neve:  

Képviseletre jogosult személy telefon vagy mobil 

száma: 
 

Képviseletre jogosult személy faxszáma:  

Képviseletre jogosult személy e-mail címe:  

 

Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges 

felelősséget vállalunk, továbbá tudomásul vesszük, hogy a közös ajánlattevők személye az 

eljárás ideje alatt nem változhat. 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

 

 

7
 

Közös ajánlattevő 1 Közös ajánlattevő 2  

                                                 

4

 Kizárólag közös ajánlattétel esetén szükséges benyújtani, a közös ajánlattétellel érintett részhez kapcsolódóan. 

5

 A táblázat kiegészíthető a közös ajánlattevők számától függően. 

6

 A táblázatot közös ajánlattevőnként szükséges kitölteni, a táblázat szabadon bővíthető. 

7

 Valamennyi közös ajánlattevőnek alá kell írnia a nyilatkozatot. 
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3. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 

ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a SZÉPHŐ Székesfehérvári 

Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. mint ajánlatkérő által „Szedreskerti Fűtőmű 

felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, 

nyomástartó berendezések beszerzése, telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának 

felújítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és a közbeszerzési 

dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 

műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően ezennel kijelentem, hogy: 

- az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi 

feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és 

visszavonhatatlanul elfogadjuk, 

- a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – 

megkötjük, és az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért, az ajánlati 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a szerződéstervezetben meghatározott 

feltételek és az ajánlatunkban foglaltak szerint teljesítjük,  

- a jelen ajánlatunkban megadott ajánlati ár tartalmaz valamennyi költséget, amely a 

szerződés teljesítéséhez szükséges, 

- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 

az ajánlati felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal vagy annak bármely 

feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

       ----------------------------------------------- 

        Cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 66.§ (4) bekezdésére vonatkozóan 

 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője 

ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő besorolása a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján
8
: 

 

 

mikrovállalkozás  

kisvállalkozás  

középvállalkozás  

nem tartozunk a törvény hatálya alá  

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

       ----------------------------------------------- 

        Cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                 
8

 A vonatkozó sort kérjük x-szel megjelölni. 
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5. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL 

 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője 

ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő
9
 a szerződés 

teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni: 

IGEN / NEM
10

 

IGEN válasz esetén: 

A közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez, az alábbi – az ajánlatunk benyújtásakor 

már ismert – alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:
11

 

A közbeszerzésnek az a része, amelynek 

teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe 

venni: 

Alvállalkozó 

megnevezése, székhelye 

(lakóhelye) – amennyiben 

az ajánlat benyújtásakor 

már ismert: 

  

  

  

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

   cégszerű aláírás 

 

                                                 
9

 A megfelelő aláhúzandó. 

10

 A megfelelő aláhúzandó. 

11

 A táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető. 
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6. sz. melléklet 

 

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

FORMANYOMTATVÁNYA 

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre 

vonatkozó információk 

 

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra 

kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást
12

 használták az egységes 

európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett 

vonatkozó hirdetmény
13

 hivatkozási adatai: 

A Hivatalos Lap S sorozatának száma S 104, dátum 01/06/2017, 10 oldal,  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2017/S 104-208228 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-

szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és 

kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

A beszerző azonosítása
14

 Válasz:  

Név:  SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 

Hőszolgáltató Zrt. 

Melyik beszerzést érinti? Válasz: 

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid 

ismertetése
15

: 

”Szedreskerti Fűtőmű felújítása és melegvíz-

kazán, füstgáz elvezető rendszer és 

szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó 

berendezések beszerzése, telepítése, beüzemelése, 

fűtőmű homlokzatának felújítása” 

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási 

szám (adott esetben)
16

: 

Nem releváns 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb 

információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. 

                                                 

12

 A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az 

ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más 

érdekelt felek rendelkezésére. 

13

 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes 

tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. 

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes 

tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 

14

 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés 

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 

15

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 

16

 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját. 
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II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk 

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT/ 

Azonosítás: Válasz: 

Név: [   ] 

HÉA-azonosító szám (uniós adószám), adott 

esetben: 

Ha nincs HÉA-azonosító szám, kérjük egyéb 

nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott 

esetben, ha szükséges. 

[   ] 

[   ] 

Postai cím:  [……] 

Kapcsolattartó személy vagy személyek
17

: 

Telefon: 

E-mail cím: 

Internetcím (adott esetben): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Általános információ: Válasz: 

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy 

középvállalkozás
18

? 

[] Igen [] Nem 

Csak ha a közbeszerzés fenntartott
19

: A 

gazdasági szereplő védett műhely, szociális 

vállalkozás
20

 vagy védett munkahely-teremtési 

programok keretében fogja teljesíteni a 

szerződést? 

Ha igen, 

mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos 

helyzetű munkavállalók százalékos aránya? 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

 

 

                                                 

17

 Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 

18

 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról 

(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.  

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 

és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy 

éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; 

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt 

foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege 

nem haladja meg a 43 millió eurót. 

19

 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 

20

 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai 

beilleszkedése. 
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Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett 

munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy 

hátrányos helyzetű munkavállalók mely 

kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak. 

[….] 

 

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az 

elismert gazdasági szereplők hivatalos 

jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal 

egyenértékű igazolással (pl. nemzeti 

(elő)minősítési rendszer keretében)? 

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható 

Ha igen: 

Kérjük, válaszolja meg e szakasz további 

részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben 

releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben 

töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen 

töltse ki és írja alá a VI. részt.  

a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy 

az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási 

vagy igazolási számot: 

b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy 

tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, 

tüntesse fel: 

 

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken 

a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben 

a hivatalos jegyzékben elért minősítést
21

: 

d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt 

kiválasztási szempontra kiterjed? 

Ha nem:  

Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor 

töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., 

B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, 

ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési 

dokumentumok ezt előírják: 

e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a 

társadalombiztosítási járulékok és adók 

megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az 

információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, 

hogy közvetlenül beszerezze azt bármely 

tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti 

adatbázisából? 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) [……] 

 

b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, 

a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 

 

c) [……] 

 

 

 

d) [] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

e) [] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……][……] 
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 A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek. 
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Részvétel formája: Válasz: 

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt 

a közbeszerzési eljárásban?
22

 

[] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum 

formanyomtatványt nyújtson be. 

Ha igen: 

a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő 

csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus 

feladatokért felelős, ...): 

b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a 

közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő 

csoport tagjai: 

c) Adott esetben a részt vevő csoport neve: 

 

a:) [……] 

 

 

b): [……] 

 

 

c): [……] 

Részek Válasz: 

Adott esetben annak a résznek (azoknak a 

részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági 

szereplő pályázni kíván: 

[   ] 

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT/ 

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban 

jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: 

Képviselet, ha van: Válasz: 

Teljes név;  

valamint a születési idő és hely, ha szükséges:  

[……]; 

[……] 

Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] 

Postai cím: [……] 

Telefon: [……] 

E-mail cím: [……] 

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre 

vonatkozó információkat (a képviselet formája, 

köre, célja stb.): 

[……] 
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 Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként. 



a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. által „Szedreskerti Fűtőmű felújítása és 

melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, 

telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban 

 

78 

 

 

C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT!/ 

Igénybevétel: Válasz: 

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási 

kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. 

részben feltüntetett kritériumoknak és 

szabályoknak való megfelelés során a gazdasági 

szereplő igénybe veszi-e más szervezetek 

kapacitásait?  

[]Igen []Nem 

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai 

közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben 

meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, 

különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági 

szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.  

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez 

releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott 

információkat is
23

. 

D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT!/ 

 

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.) 

Alvállalkozás: Válasz: 

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés 

bármely részét alvállalkozásba adni harmadik 

félnek? 

[]Igen []Nem 

Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja 

fel a javasolt alvállalkozókat:  

[…] 

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az 

e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a 

III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) 

nézve. 

                                                 

23

 Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont. 
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III. rész: Kizárási okok 

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT A KBT. 62. § (1) BEK. AA)-AF), AH) 

PONTOK SZERINTI KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN/ 

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 

1. Bűnszervezetben való részvétel
24

; 

2. Korrupció
25

; 

3. Csalás
26

; 

4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény
27

; 

5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
28

; 

6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
29

 

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt 

okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések 

szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel 

kapcsolatos okok: 

Válasz: 

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt 

vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy 

felügyelő testületének tagját, illetve az e 

testületek képviseletére, az azokban való 

döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó 

jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok 

valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, 

mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a 

közvetlenül meghatározott kizárás időtartama 

továbbra is alkalmazandó?  

[] Igen [] Nem 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): 

[……][……][……][……]
30

 

                                                 

24

 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 

(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 

25

 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció 

elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a 

magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 

2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az 

ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott 

korrupciót is. 

26

 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 

316., 1995.11.27., 48. o.) 

27

 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 

164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett 

kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 

28

 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való 

felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 

29

 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, 

valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 

30

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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Amennyiben igen, kérjük,
31

 adja meg a 

következő információkat: 

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok 

közül melyik érintett, valamint az ítélet okát 

(okait), 

b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; 

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül 

megállapítja: 

 

a) Dátum:[   ], pont(ok): [   ], ok(ok):[   ]
 

 

 

 

b) [……] 

c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett 

pont(ok) [   ] 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási 

adatai): [……][……][……][……]
32

 

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő 

olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási 

okok ellenére igazolják megbízhatóságát
33

 

(öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket
34

: 

[……] 

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS  

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT A KBT. 62. § (1) BEK. B), PONT SZERINTI 

KIZÁRÓ OK VONATKOZÁSÁBAN/ 

Adó vagy társadalombiztosítási járulék 

fizetése: 

Válasz: 

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes 

kötelezettségét az adók és 

társadalombiztosítási járulékok megfizetése 

tekintetében, mind a székhelye szerinti 

országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy 

a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez 

eltér a székhely szerinti országtól? 

[] Igen [] Nem 

 Adók Társadalombiztosítási 

hozzájárulás 

                                                 

31

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

32

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

33

 A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 

34

 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a 

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.  
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Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

a) Érintett ország vagy tagállam 

b) Mi az érintett összeg? 

c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 

 

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat: 

–  Ez a határozat jogerős és 

kötelező? 

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a 

határozat dátumát. 

– Ítélet esetén, amennyiben erről 

közvetlenül rendelkezik, a 

kizárási időtartam hossza: 

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: 

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő 

kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes 

adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az 

esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, 

vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt? 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

 

a) [……] 

b) [……] 

 

 

c1) [] Igen [] Nem 

– [] Igen [] 

Nem 

– [……] 

 

– [……] 

 

 

c2) [ …] 

 

d) [] Igen [] Nem 

Ha igen, kérjük, 

részletezze: [……] 

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok 

befizetésére vonatkozó dokumentáció 

elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a 

következő információkat: 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
 35

 

[……][……][……] 

 

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI 

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK
36

 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT A KBT. 62. § (1) BEK. C), D), H)-J), M) ÉS 

N)-O) PONTOK SZERINTI KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN / 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási 

okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos 

szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.  

Esetleges fizetésképtelenség, 

összeférhetetlenség vagy szakmai 

kötelességszegés 

Válasz: 

A gazdasági szereplő tudomása szerint [] Igen [] Nem 

                                                 

35

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

36

 Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. 
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megszegte-e kötelezettségeit a 

környezetvédelmi, a szociális és a munkajog 

terén
37

? 

Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan 

intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére 

igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? 

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

A gazdasági szereplő a következő helyzetek 

bármelyikében van-e: 

a) Csődeljárás, vagy 

b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási 

eljárás alatt áll, vagy 

c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy 

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti 

hasonló eljárás következtében bármely hasonló 

helyzetben van
38

, vagy 

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy 

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? 

Ha igen: 

– Kérjük, részletezze: 

– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek 

miatt mégis képes lesz az alkalmazandó 

nemzeti szabályokat és 

üzletfolytonossági intézkedéseket 

figyelembe véve a szerződés 

teljesítésére
39

. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 

 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

 

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai 

kötelességszegést
40

?  

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem, 

 

 [……] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[……] 

                                                 

37

 E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 

38

 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 

39

 Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek 

valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül 

abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 

40

 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

meghatározásait. 
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Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny 

torzítását célzó megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek 

bármilyen összeférhetetlenségről
41

 a 

közbeszerzési eljárásban való részvételéből 

fakadóan? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

[…] 

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely 

hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az 

ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a 

közbeszerzési eljárás előkészítésében? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[…] 

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely 

korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy 

ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés 

vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti 

megszüntetését vagy az említett korábbi 

szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést 

vagy egyéb hasonló szankciókat? 

Ha igen, kérjük, részletezze: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[…] 

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó 

intézkedéseket?  

[] Igen [] Nem 

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket: [……] 

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a 

következőket? 

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a 

kiválasztási kritériumok teljesülésének 

ellenőrzéséhez szükséges információk 

szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, 

b) Nem tartott vissza ilyen információt, 

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és 

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az 

[] Igen [] Nem 

                                                 

41

 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek 

szerint. 
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ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató 

ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan 

bizalmas információkat megszerezni, amelyek 

jogtalan előnyöket biztosítanának számára a 

közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból 

olyan félrevezető információkat szolgáltatni, 

amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a 

kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó 

döntéseket. 

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ 

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK 

/KÉRJÜK AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT KITÖLTÉSÉT A KBT. 62. § (1) BEK. AG), AH), E)-G), K), 

L), P) ÉS Q) PONTOK SZERINTI KIZÁRÓ OKOK VONATKOZÁSÁBAN / 

Tisztán nemzeti kizárási okok Válasz: 

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a 

tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a 

vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési 

dokumentumok meghatároznak? 

/”Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 

alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki: 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont: 

az alábbi bűncselekmények valamelyikét 

elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 

elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben 

megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti 

versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és 

koncessziós eljárásban; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés e) pont: 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével 

kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt 

három éven belül jogerős bírósági ítéletben 

megállapítást nyert; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés f) pont: 

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 

2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja 

alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban 

releváns módon c) vagy g) pontja alapján a 

bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás 

ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét 

más bíróság hasonló okból és módon jogerősen 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]
42

 

 

                                                 

42

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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korlátozta; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pont: 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 

165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 

eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság 

vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 

határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság 

által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont: 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike 

megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági 

Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a 

Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 

megállapodásban részes államban vagy az 

EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 

országok és területek bármelyikében vagy nem 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

amellyel Magyarországnak kettős adózás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 

megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett 

társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 

megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 

személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont 

szerinti feltétel fennáll; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pont: 

l) harmadik országbeli állampolgár 

Magyarországon engedélyhez kötött 

foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által 

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. 

törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben 

jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak 

felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban 

megállapított és a központi költségvetésbe történő 

befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti 

hatóság által a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal 

sújtott jogszabálysértést követett el; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pont: 
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p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési 

eljárás eredményeként kötött szerződésben 

részére biztosított előleget nem a szerződésnek 

megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem 

régebben meghozott, jogerős bírósági, 

közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 

bírósági határozat megállapította; 

Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont: 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás 

vagy koncessziós beszerzési eljárás 

eredményeként kötött szerződés teljesítésére e 

törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 

Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a 

Döntőbizottság határozatának bírósági 

felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem 

régebben meghozott, jogerős határozata 

megállapította.”/ 

 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban megkívánt 

dokumentáció elektronikus formában 

rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok 

fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő 

öntisztázási intézkedéseket?  

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az 

intézkedéseket:  

[] Igen [] Nem 

 

 

[……] 

IV. rész: Kiválasztási szempontok 

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő 

kijelenti a következőket: 

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE 

/AJÁNLATKÉRŐ AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS III.1.2. ÉS III.1.3. PONTJÁBAN LEHETŐVÉ 

TETTE AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL SZÓLÓ 

ALÁBBI NYILATKOZATOT, EZÉRT KÉRJÜK NYILATKOZNI AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS 

III.1.2. P.1. ÉS III.1.3. M.1. PONTJAIBAN ELŐÍRT ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKNEK 

VALÓ MEGFELELÉSRŐL/ 

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben 

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a 

IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene 

töltenie: 

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Válasz: 

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak: [] Igen [] Nem 
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A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 

/AZ ALÁBBI KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOT AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRTA ELŐ, EZÉRT A 

TÁBLÁZAT KITÖLTÉSE NEM SZÜKSÉGES/ 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti 

tagállamának vonatkozó szakmai vagy 

cégnyilvántartásába
43

: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

szerződéseknél: 

A gazdasági szereplőnek meghatározott 

engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy 

meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie 

ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési 

helye szerinti országban az adott szolgáltatást 

nyújthassa?  

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és 

jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e 

ezzel: [ …] [] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

 

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET 

/TEKINTETTEL ARRA, HOGY AJÁNLATKÉRŐ A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 2 § (5) 

BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN A III.1.2. P.1. PONT SZERINTI ALKALMASSÁGI 

KÖVETELMÉNY ELŐZETES IGAZOLÁSÁRA ELFOGADJA AZ ÉRINTETT GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ EGYSZERŰ NYILATKOZATÁT, AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN NEM KELL MEGADNI A 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓKAT./  

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves 

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

                                                 

43

 A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek 

egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük. 
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közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

pénzügyi évben a következő: 

És/vagy 

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban előírt számú 

évben a következő
44

 (): 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) 

árbevétele a szerződés által érintett üzleti 

területre vonatkozóan, a vonatkozó 

hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott módon az 

előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: 

És/vagy 

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele 

a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy 

a közbeszerzési dokumentumokban előírt 

számú évben a következő
45

: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem 

 

 

 

 

(évek száma, átlagos árbevétel): 

[……],[……][…]pénznem 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) 

árbevételre vonatkozó információ nem áll 

rendelkezésre a kért időszak egészére 

vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági 

szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az 

időpontot, amikor megkezdte üzleti 

tevékenységét: 

[……] 

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

pénzügyi mutatók
46

 tekintetében a gazdasági 

szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) 

tényleges értéke(i) a következő(k): 

 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

(az előírt mutató azonosítása – x és y
47

 aránya - és 

az érték): 

[……], [……]
48

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási [……],[……][…]pénznem 

                                                 

44

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 

45

 Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. 

46

 Pl. az eszközök és a források aránya. 

47

 Pl. az eszközök és a források aránya. 

48

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 
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összege a következő: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi 

követelmények tekintetében, amelyeket a 

vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági 

szereplő kijelenti a következőket: 

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen 

meghatározott vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

[……] 

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG 

/TEKINTETTEL ARRA, HOGY AJÁNLATKÉRŐ A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 2 § (5) 

BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN A III.1.3. M.1. PONT SZERINTI ALKALMASSÁGI 

KÖVETELMÉNYEK ELŐZETES IGAZOLÁSÁRA ELFOGADJA AZ ÉRINTETT GAZDASÁGI 

SZEREPLŐ EGYSZERŰ NYILATKOZATÁT, AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN NEM KELL MEGADNI A 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓKAT./ 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az 

érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a 

vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó 

közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán
49

 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusú munkákból a 

következőket végezte:  

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére 

és eredményére vonatkozó dokumentáció 

elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, 

adja meg a következő információkat: 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Munkák:  […...] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 

irányuló közbeszerzési szerződések esetében: 

A referencia-időszak folyamán
50

 a gazdasági 

szereplő a meghatározott típusokon belül a 

következő főbb szállításokat végezte, vagy a 

következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A 

lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az 

 

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó 

hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok 

határozzák meg): […] 

Leírás összegek dátumok megrendelők 

                                                 

49

 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi 

tapasztalatot. 

50

 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél 

régebbi tapasztalatot. 
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összegeket, a dátumokat és a közületi vagy 

magánmegrendelőket
51

: 
    

 

2) A gazdasági szereplő a következő 

szakembereket vagy műszaki szervezeteket
52

 

veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-

ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy 

szervezetekre: 

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési 

szerződések esetében a gazdasági szereplő a 

következő szakembereket vagy műszaki 

szervezeteket veheti igénybe a munka 

elvégzéséhez: 

[……] 

 

 

[……] 

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása 

érdekében a következő műszaki hátteret veszi 

igénybe, valamint tanulmányi és kutatási 

létesítményei a következők:  

[……] 

4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-

irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

5) Összetett leszállítandó termékek vagy 

teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli 

esetben – különleges célra szolgáló termékek 

vagy szolgáltatások esetében: 

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési 

vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben 

szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és 

kutatási eszközökre és minőségellenőrzési 

intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok
53

 

elvégzését. 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

6) A következő iskolai végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkeznek: 

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, 

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

követelményektől függően) 

b) Annak vezetői személyzete: 

 

 

a) [……] 

 

 

 

b) [……] 

7) A gazdasági szereplő a következő 

környezetvédelmi intézkedéseket tudja 

alkalmazni a szerződés teljesítése során: 

[……] 

                                                 

51

 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig 

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 

52

 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a 

gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. 

rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell 

kitölteni. 

53

 A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a 

szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 



a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. által „Szedreskerti Fűtőmű felújítása és 

melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, 

telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban 

 

91 

 

8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai 

állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó 

három évre vonatkozóan a következő volt: 

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……], 

Év, vezetői létszám: 

[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) A következő eszközök, berendezések vagy 

műszaki felszerelések fognak a gazdasági 

szereplő rendelkezésére állni a szerződés 

teljesítéséhez: 

[……] 

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő 

részére (azaz százalékára) nézve 
54

kíván esetleg 

harmadik féllel szerződést kötni: 

[……] 

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

A gazdasági szereplő szállítani fogja a 

leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, 

leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell 

hitelességi tanúsítványnak kísérnie; 

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá 

kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az 

előírt hitelességi igazolásokat. 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 

szerződés esetében: 

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági 

szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a 

közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a 

hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos 

minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által 

kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki 

leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű 

hivatkozással igazolják a termékek 

megfelelőségét? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

                                                 

54

 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy 

részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a 

teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát. 
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D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK 

/ AZ ALÁBBI KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOT AJÁNLATKÉRŐ NEM ÍRTA ELŐ, EZÉRT A 

TÁBLÁZAT KITÖLTÉSE NEM SZÜKSÉGES / 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a 

minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő 

szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. 

Minőségbiztosítási rendszerek és 

környezetvédelmi vezetési szabványok 

Válasz: 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes 

meghatározott minőségbiztosítási 

szabványoknak megfelel, ideértve a 

fogyatékossággal élők számára biztosított 

hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 

minőségbiztosítási rendszert illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, 

független testület által kiállított igazolást, amely 

tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt 

környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy 

szabványoknak megfelel? 

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek 

okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási 

eszközök bocsáthatók rendelkezésre a 

környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy 

szabványokat illetően: 

Ha a vonatkozó információ elektronikusan 

elérhető, kérjük, adja meg a következő 

információkat: 

[] Igen [] Nem 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……] 

V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése 

 

/A TÁBLÁZAT KITÖLTÉSE NEM SZÜKSÉGES/ 

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az 

ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a 

párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére 

alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az 

információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok 

típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a 

hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.  

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség 

esetében: 
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A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: 

A számok csökkentése Válasz: 

A gazdasági szereplő a következő módon felel 

meg a részvételre jelentkezők számának 

csökkentésére alkalmazandó objektív és 

megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy 

szabályoknak: 

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb 

igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel 

mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő 

rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: 

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások 

valamelyike elektronikus formában rendelkezésre 

áll
55

, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a 

következő információkat: 

[….] 

 

 

 

[] Igen [] Nem
56

 

 

 

 

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a 

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 

[……][……][……]
57

 

VI. rész: Záró nyilatkozat 

[KÉRJÜK A SÁRGÁVAL KIEMELT RÉSZEK KITÖLTÉSÉT] 

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. 

részben megadott információk pontosak és helytállóak.  

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) 

lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: 

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy 

bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül 

hozzájusson a kiegészítő iratokhoz
58

, vagy 

b) Legkésőbb 2018. április 18-án
59

 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek 

már birtokában van az érintett dokumentáció. 

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 

Hőszolgáltató Zrt. ajánlatkérő hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a 

megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a „Szedreskerti Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, 

füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, 

telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” tárgyú, az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában [*]-án, [*] számon közzétett ajánlati felhívással megindított közbeszerzési eljárás céljára 

megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.  

 

Keltezés, …………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

         …………………………… 

                                                                                                                   Cégszerű aláírás 

                                                 

55

 Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. 

56

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

57

 Kérjük, szükség szerint ismételje. 

58

 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság 

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a 

közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó 

jóváhagyást.  

59

 A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától 

függően. 
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7. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS 

SZERVEZET / SZEMÉLY VONATKOZÁSÁBAN 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője 

ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő 

az alkalmasság igazolására más szervezetet / személyt kíván igénybe venni: 

IGEN / NEM
60

 

IGEN válasz esetén: 

 

Az alkalmasság 

igazolásához igénybe vett 

más szervezet / személy 

neve 

Az alkalmasság 

igazolásához igénybe vett 

más szervezet / személy 

címe 

Az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével 

azon alkalmassági 

követelmény(ek) 

megjelölése, melynek 

igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet 

/ személy kapacitásaira 

támaszkodik
61

 

   

   

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

         …………………………… 

                                                                                           Cégszerű aláírás 

                                                 
60

 A megfelelő aláhúzandó. 

61

 Ha az ajánlattevő a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolásához veszi igénybe más szervezet (személy) erőforrásait, csatolni kell az 

ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 
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8. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő nyilatkozattételre 

jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
62

: 

 

 

a) Társaságunkkal kapcsolatosan a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti változásbejegyzési eljárás van 

folyamatban.
63

  

 

 

 

b) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.  

 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

 

 

            

       ……………………………………… 

(cégszerű aláírás) 

 

 

 

                                                 
62

 Az a) vagy b) pontot kérjük aláhúzni, attól függően, hogy melyik eset áll fenn. 

63

 Az a) pont szerinti nyilatkozat esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 
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9. sz. melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT 

előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról 

 
 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő nyilatkozattételre 

jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a 

szerződés szerinti, nettó ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő mértékű előleg-visszafizetési 

biztosítékot a jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 5.1. 

pontjában meghatározott határidőben Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk. 

 

 

……………….., (helység), ……. (év) …………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 
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10. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL 

 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője felelősségem tudatában kötelezettséget vállalok arra, hogy nyertességünk 

esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, minimum 

100 000 000 HUF összegre fedezetet nyújtó felelősségbiztosítást kötünk, illetve meglévő 

felelősségbiztosítási szerződésünket legalább az előírt mértékig kiterjesztjük a közbeszerzés 

tárgyát képező feladatok ellátása során vagy abból eredően esetlegesen keletkezett károk 

megtérítésére.  

 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

 

 

            

       ……………………………………… 

cégszerű aláírás 
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11. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT  

az ajánlattevő részéről 

az alvállalkozó vonatkozásában a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok fennállásáról
64

 

 

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

ajánlattevő képviseletre jogosult tagja, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az 

általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és 

(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót / alvállalkozókat.  

 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                 
64

 A nyilatkozatot azon alvállalkozók vonatkozásában kell megtenni, amelyek nem vesznek részt alkalmasság 

igazolásában. 
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12. sz. melléklet 

 

 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok igazolásáról
65

 

 

 

 

Alulírott ……………………… mint a(z) …...................... nyilatkozattételre jogosult 

képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozást az ajánlattevő a letelepedése szerinti 

országban 

 

(<ország megnevezése>) 

 

az alábbi dokumentumokkal tudja igazolni: 

 

Kizáró ok megnevezése Nyilvántartó szervezet/hatóság 

megnevezése, székhelye és elérhetősége  

Dokumentum 

Kbt. 62. § (1) bekezdés a), 

e-f) pontja és Kbt. 62. § 

(2) bekezdés 

  

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) 

pontja 

  

Kbt. 62. § (1) bekezdés c), 

d) és g) pontja 

  

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont ka) alpontja 

  

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 

65 Kizárólag nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében kötelező kitölteni. 
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13. sz. melléklet 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

IDEGEN NYELVŰ IRATOK FORDÍTÁSÁRÓL
66

 

  
 

 

Alulírott ……………………………………….. mint a(z) ……………………………….. 

ajánlattevő nyilatkozat tételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlat részeként 

becsatolásra került idegen nyelvű dokumentumok szöveghű fordításai teljes körűek, továbbá 

mindenben megfelelnek az eredeti nyelvű iratoknak. 

 

 

……………….., (helység), ……. (év) …………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

                                                 
66

 Idegen nyelvű irat esetében szükséges benyújtani 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS ELÉRÉSÉNEK 

VISSZAIGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY 

 



a SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. által „Szedreskerti Fűtőmű felújítása és 

melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, 

telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban 

 

102 

 

 

 

14. sz. melléklet 

 

VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL 

 

 

 

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

székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a SZÉPHŐ 

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. által ”! Szedreskerti Fűtőmű 

felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, 

nyomástartó berendezések beszerzése, telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának 

felújítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési dokumentumokat az 

Ajánlatkérő honlapjáról alulírott napon letöltöttük és tudomásul vesszük, hogy az eljárásban 

az érvényes ajánlattétel feltétele a Közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének 

(letöltésének) visszaigazolása. 

  

 

Közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő elérhetősége, adatai: 

 

Gazdasági szereplő neve:  

Gazdasági szereplő székhelye:  

Gazdasági szereplő adószáma:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Levelezési címe:  

Telefonszám:  

Telefax:  

E-mail:  

 

 

Közbeszerzési dokumentumok letöltésének napja: 2017. év ……………… hónap 

…………. nap 

 

 

  

Keltezés 

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI IGAZOLÁSOK FORMANYOMTATVÁNYAI A 

KIZÁRÓ OKOK ÉS AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN 

 

/az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az 

alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági 

szereplőnek kell az ajánlatok elbírálásának szakaszában az ajánlatkérő felhívására 

benyújtania/ 
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15. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok 

vonatkozásában 

 

 

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

ajánlattevő képviseletre jogosult tagja, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára 

tekintettel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, 

melyet: 

 

a) szabályozott tőzsdén jegyeznek;
67

 

 

b) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért
68

:  

 

ba) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 

szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa
69

 nevéről és állandó lakóhelyéről az 

alábbiakban nyilatkozom: 

 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

  

70
 

 

bb) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevőnek a Pmt. 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.  

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
67

  A megfelelő pontot kérjük aláhúzni! 

68

 Vagy a ba) vagy a bb) pontot kell kitölteni, attól függően, hogy ajánlattevőnek van-e tényleges tulajdonosa. A nem vonatkozó 

pontot pedig kérjük kihúzni! 

69

 Tényleges tulajdonos a Pmt. 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint: 

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati 

jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 

előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében 

meghatározott- meghatározó befolyással rendelkezik, 

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

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

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka 

felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 

70

 A táblázat szükség szerinti sorokkal bővíthető. 
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16. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró ok 

vonatkozásában 

 

 

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

ajánlattevő képviseletre jogosult tagja, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontjában 

foglaltakra tekintettel felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy: 

 

a) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik;
71

 

 

annak megnevezése:
72

  

  

cégnév: ………………………………... 

 

 székhely: …………………..
73

 

 

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megnevezett, az általam képviselt 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkező szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) 

pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

 

 

b) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik.  

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

         …………………………… 

                                                                                                       Cégszerű aláírás 

                                                 
71

 Az a) vagy b) pontban foglaltakat kérjük aláhúzni, attól függően, hogy melyik eset áll fenn! 

72

 Ezek a részek csak akkor töltendők ki, ha ajánlattevő az a) pontban megjelölt feltételt húzta alá. 

73

 Szükség szerint további sorokkal bővítendő. 
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17. sz. melléklet 

/KÖZJEGYZŐ VAGY GAZDASÁGI, ILLETVE SZAKMAI KAMARA ÁLTALI 

HITELESÍTÉS SZÜKSÉGES!/
74

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok vonatkozásában 

 

 

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

ajánlattevő képviseletére jogosult személy, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

ajánlattevővel szemben nem állnak fent a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(„Kbt.”) 62. § (2) bekezdésében meghatározott alábbi kizáró okok. 

 

Kbt. 62. § (2) bekezdés: 

 

„A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és 

nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 

társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy 

felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő 

döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet 

hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az 

elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel 

szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető 

tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 

esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 

szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy 

volt.” 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                 
74

 A sárgával jelölt hivatkozás törlendő. 
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18. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

 

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja  

vonatkozásában 

 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. aláírásra jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, 

hogy a(z) 

 

…………………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő / az 

alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
 75

 

 

az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele és ugyanezen 

időszakban a közbeszerzés tárgyából (3 MW teljesítményt meghaladó, gázüzemű 

hőtermelő berendezések értékesítése és helyszíni telepítése és/vagy fűtőmű teljes vagy 

részleges felújítása
76

) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a 

következőképpen alakult: 

Eljárást megindító felhívás 

feladásának napját 

megelőző 3, 

mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti év
77

 

Teljes nettó árbevétel 

(értékesítés nettó árbevétele) 

(HUF) 

Közbeszerzés tárgya szerinti 

nettó árbevétel (HUF) 

… ……………..,- ……………..,- 

… ……………..,- ……………..,- 

… ……………..,- ……………..,- 

Összesen: ……………..,- ……………..,- 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 
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 A megfelelő aláhúzandó. 

76

 „Részleges felújítás” alatt a teljes felújítási érték 25%-át meghaladó értékű felújítási munkák értendők. 

77

 Kérjük megadni! 
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19. sz. melléklet !
NYILATKOZAT 

 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja vonatkozásában
78

 

 

 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. aláírásra jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel 

kijelentem, hogy a(z) 

 

…………………………………………………….. ajánlattevő / közös ajánlattevő / 

alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
 79

 

 

az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 

hónapban) teljesített legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti, az alkalmassági 

minimumkövetelmények körében előírt) tárgyú referenciái a következőképpen alakultak: 

 

 

Szerződést 

kötő másik 

fél 

megnevezése

, címe 

Szerződés 

tárgya és 

rövid leírása 

(olyan 

részletességű 

leírása, amely 

alapján az 

alkalmassági 

minimumköve

telményeknek 

való 

megfelelés 

egyértelműen 

eldönthető) 

Szerződés 

mennyisé

ge 

(telepített 

kazán 

teljesítmé

nye 

(MW)) 

Ellenszolg

áltatás 

nettó 

összege 

Teljesítés 

ideje 

(év/hónap 

szerinti 

bontásban

) 

 

Kapcsolat

-tartó 

személy 

megnevez

ése, 

elérhetősé

ge 

Nyilatkoz

at arról, 

hogy a 

teljesítés 

az 

előírásokn

ak és a 

szerződés

nek 

megfelelőe

n történt-e 

(IGEN / 

NEM) 

1

. 

       

2

. 

       

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

  

 

          ……………………

          Cégszerű aláírás 

!
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 Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet a referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

22. § (1) bekezdése alapján a saját nyilatkozatával (19. sz. melléklet) vagy a szerződést kötő másik fél által adott 

igazolással jogosult igazolni. Ez utóbbi igazolási mód esetén a 19. sz. melléklet kitöltése és benyújtása nem szükséges, 

azonban a referencia igazolásnak tartalmaznia kell legalább az ajánlati felhívás III.1.3. M.1. pontjában előírt adatokat.  

79

 A megfelelő aláhúzandó. 


