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1 Bevezetés 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 

Ön a Tom-Ferr Zrt., mint Ajánlatkérő által „Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR 

zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt keretében” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglalt szabályozásnak megfelelően a nyílt eljárás szabályait alkalmazva lefolytatandó eljárás 
Közbeszerzési dokumentációját (a továbbiakban: dokumentáció) tartja a kezében.  

A dokumentáció közreadásával célunk, hogy segítséget nyújtsunk a Kbt. előírásainak, valamint a 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat 
elkészítéséhez, és az ajánlat elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő 
összeállításához. 
 
Jelen közbeszerzési eljárást ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, feltételes közbeszerzésként indítja meg. 
 
Kérjük, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a 
dokumentációban leírtakat. 
 
Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig köteles tiszteletben 
tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentációt másra nem ruházhatja át, kivéve azt a gazdasági 
szereplőt, akivel közös ajánlatot kíván benyújtani. 
 
Kapcsolattartás: A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt 
dokumentumokat elsősorban a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjában megjelölt elektronikus úton, 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumban foglalt formában 
küldi meg ajánlattevőknek, melyben felkéri ajánlattevőket, hogy igazolják vissza az átvétel tényét. 
Amennyiben visszaigazolás nem érkezik két napon belül, ajánlatkérő a dokumentumot átvettnek 
tekinti. A másik értesítési mód a kapcsolattartási pontként megadott fax számra való megküldés. 
A megküldött dokumentum kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről 
faxjelentést kap. Ajánlatkérő harmadsorban alkalmazza a postai vagy közvetlen kézbesítési 
módot, mely módon megküldött dokumentum átvettnek tekintendő a tértivevény 
visszaérkezésével illetve az ajánlattevő közvetlen átvételével, melyet az aláírása bizonyít.  
 

Ajánlattevők által az írásbeli nyilatkozatok – ahol valamely kapcsolattartási formát e törvény 
kifejezetten nem kíván meg – teljesíthetőek: 

a) az (5)1 bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen kézbesítés útján; 

b) faxon; 

c) elektronikus úton. 

 
Kérjük, hogy ajánlatukat a Kbt., a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai, az építési beruházások, valamint az építési 

                                                 
1 Kbt. 41.§ (5) Az e törvény szerint előírt tájékoztatásra vagy információkérésre postai kézbesítés csak kivételesen és 

indokolt esetben vehető igénybe. 
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beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet előírásai valamint az eljárást megindító 
felhívásban és jelen dokumentációban meghatározott formai és tartalmi követelmények szerint 
készítsék el. Bizonytalanság esetén éljenek a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint meghatározott 
kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségével. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 73. §-a alapján 
érvénytelennek minősülhet. 

Amennyiben a dokumentációban foglaltak és az eljárást megindító felhívásban foglaltak 
egymásnak ellentmondanak, az eljárást megindító felhívásban foglaltak az irányadóak. 
 
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy érdeklődésével megtisztelte a jelen közbeszerzési eljárást. 
 
2 Útmutató az ajánlattevők részére 
 
2.1 Általános előírások 
 
2.1.1 Jelen közbeszerzési eljárás meghatározása 
 
Jelen közbeszerzési eljárás – a Kbt. szabályozásának megfelelően egybeszámított – becsült értéke 
nemzeti értékhatárt meghaladó összeg, mely eljárást ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott jogszabályoknak megfelelően folytat le.  
  
A kizáró okokkal kapcsolatos információkat az Ajánlati felhívás, illetve a dokumentáció 
részletesen is tartalmazza. 
 
2.1.2 Összeférhetetlenség 
 
A Kbt. 25. § értelmében a közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont 
személlyel vagy szervezettel szemben a Kbt. kizáró feltételeket határoz meg 
(összeférhetetlenség). Az eljárásba bevont személyek illetve szervezetek vonatkozásában az 
összeférhetetlenséget az ajánlatkérő az eljárás előkészítése, és lefolytatása során folyamatosan 
vizsgálja. 
 
Az ajánlattevő az eljárásból e § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt 
vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően 
az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, 
hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy adott esetben a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az 
összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. 
 
2.1.3 Ajánlattételi költségek 
 
Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 
ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az ajánlattevőnek adott esetben a 
helyszín megtekintésével és vizsgálatával, az ajánlat elkészítésével bármely összefüggésben 
felmerült kiadásait.   
 
2.1.4 A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve 
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A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési dokumentáció és annak 
mellékletei magyar nyelven készültek és kerültek az ajánlattevők részére biztosításra. Az 
ajánlattevő által kidolgozott ajánlat, az ajánlattevő és az ajánlatkérő között folytatott 
mindennemű levelezés, valamint az ajánlattal kapcsolatos dokumentumok nyelve a magyar nyelv. 
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is köteles elfogadni.  (Kbt. 47. § (2) bekezdés), de a fordításhoz csatolni kell, az 
ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult képviselő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a fordítás 
teljeskörűségéről és szöveghűségéről (kivéve, ha a fordítás hiteles fordításként kerül benyújtásra). 
 
2.1.5 Az ajánlat pénzneme 
Az ajánlat során az egyösszegű nettó ajánlati átalányárat euroban kell megadni, illetve 
értelmezni, illetve az ajánlati árat alátámasztó költségvetés összegeit is euroban 
szükséges megadni.  
Az ajánlattétel során adott esetben (lsd. gazdasági- pénzügyi alkalmassági előírás) a különböző 
devizák forintra történő átszámításánál a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem 
jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának 
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A 
referenciák (ajánlati felhívás 14.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény – M/1. tekintetében 
a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Jelen eljárásban nem releváns. Az árbevételre 
vonatkozó nyilatkozat (ajánlati felhívás 14.1. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény – P/1.) 
tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó banki napján érvényes árfolyam. Az 
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást 
tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kérjük csatolni. Az átszámítást 
ajánlattevőnek kell megtennie. 
A forinttal megadott egyéb előírásokat (biztosítás, biztosítékok stb.) szintén forintban 
kell teljesíteni.  
 
2.1.6 A dokumentáció 
 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátása 
A dokumentációt egyebekben az endredigabor1@gmail.com email címen illetve a +36 1 427 
0280 fax számon lehet igényelni, illetve ajánlatkérő honlapjáról lehet letölteni, ajánlatkérő 
adott esetben a közbeszerzési dokumentáció módosításával kapcsolatos összes 
információt elérhetővé teszi a honlapján is. Ennek érdekében kérjük, hogy az a 
gazdasági szereplő, amely a dokumentációt letöltötte, jelezze a fenti címeken. Ennek 
elmulasztása esetén ajánlatkérő nem vállal felelősséget a további információk eljuttatását 
illetően. 
A dokumentáció illetve egyéb kapott információk átvételéről ajánlatkérő visszaigazolást kér 
email-ben, két napon belüli visszaigazolás hiányában a dokumentációt hiánytalanul 
megérkezettnek és átvettnek tekinti az igénylő részéről. 
  
 
 
A dokumentáció átvétele 
 Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze a teljes dokumentáció átvételét. Az ajánlatkérő 
semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta a 
dokumentáció valamely részének átvételét. 
 
 
2.1.7 Üzleti titok 
 

mailto:endredigabor1@gmail.com
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Az ajánlattevő gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, 
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]2 tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Csak 
olyan információk nyilváníthatók üzleti titoknak, melyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 
Figyelem! 
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indoklást köteles csatolni, 
hogy annak nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 
Ez nem megfelelő, amennyiben az indoklás általánosságokat tartalmaz. Amennyiben nem az 
előírás szerinti az indoklás, ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni a gazdasági 
szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. Amennyiben a hiánypótlást követően 
sem megfelelő az indoklás, illetve valamely olyan adatot minősít üzleti titoknak ajánlattevő, mely 
a Kbt. 44. § (2) – (3) bekezdésébe ütközik, a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltaknak 
megfelelően az ajánlat érvénytelen! 

 
 
2.2 Az eljárás szereplői 
 
2.2.1 Ajánlattevő 
 
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 
Ajánlattevőnek az eljárás első részében el kell döntenie, hogy milyen konstrukcióban nyújtja be 
ajánlatát. A szükséges nyilatkozatok csatolásával meg kell határoznia, hogy önállóan tesz-e 
ajánlatot, vagy konzorciumban indul (közös ajánlattétel), mivel bármely gazdasági szereplő, 
akinek ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni 
olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.  
Ezt követően ajánlattevőnek el kell döntenie, kíván-e igénybe venni kapacitást nyújtó szervezetet, 
valamint a szerződés teljesítése során igénybe kíván-e igénybe venni alvállalkozót. 

 
 
 
 

2.2.2 Közös Ajánlattevők 
 
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az 
egyik ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó éri el a közbeszerzési 
dokumentumokat elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig. A közös ajánlattevők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának 
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők 
                                                 

2
 Ptk. 2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)] 

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző 

személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek 
illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, 

gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező 

jogosultat felróhatóság nem terheli. 

(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, 
gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és 

tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni 
azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez 

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy 

b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá. 

(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől 

kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg. 
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megjelölését. Ahol a Kbt. szerint előírás ajánlattevők értesítése, valamint a kiegészítő tájékoztatás 
megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében 
az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 
kiválasztott képviselőnek küldi meg ajánlatkérő. 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban az ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy közös 
nyilatkozatot, mely tartalmazza – az ajánlattétel, és nyertesség esetén a teljesítés, során – a vezető 
(képviselő) cég megjelölését, továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tagok egyetemleges 
felelősséget vállalnak a szerződéses kötelezettség, mint oszthatatlan szolgáltatásért teljesítésért. 
 
Ajánlatkérő ajánlattevő nyertessége esetére nem teszi lehetővé gazdasági társaság illetve jogi 
személy alapítását, létrehozását. 
 
Közös ajánlattevőknek szolgáltatni kell egy az általuk aláírt dokumentumot, mely tartalmazza: 
a) a részt vevő felek nevét, címét (székhelyét); 
b) a közös ajánlattevők nevét; 
c) a közbeszerzési eljárás tárgyát; 
d) a tagok arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a közbeszerzési eljárásban közös Ajánlattevőként 
részt kívánnak venni; 
e) a tagok arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítésére 
egyetemleges felelősséget vállalnak,  amennyiben mint nyertes ajánlattevők kiválasztásra kerülnek; 
f) a közös ajánlattevők képviseletére jogosult megjelölését, valamint az(oka)t a természetes 
személy(eke)t, aki(k) a közös ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve 
a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodáshoz csatolni kell a közös 
ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját; 
g) a közös ajánlattevők feladatait és a vállalkozás díjából való részesedésük mértékét, arányát; 
h) nyertes ajánlattétel esetén a vállalkozási szerződés aláírására, illetőleg a számlát benyújtani 
jogosultak megnevezését; 
i) a közös ajánlattevők azon pénzforgalmi számlaszámainak megjelölését, amelyre az igazolt 
teljesítést követően a kifizetés megtörténhet. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy 
felel meg. 
 
2.2.3 Alvállalkozó 
 
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag 
eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót 
 
A Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek 
meg kell jelölnie ajánlatában: 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő  alvállalkozót 
vesz igénybe, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 
 
Fenti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.   
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Ajánlatkérő nem korlátozza ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására. Nyertes 
ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles ajánlatkérőnek valamennyi 
olyan alvállalkozót megnevezni a már bejelentett alvállalkozókon kívül, amelyeket a teljesítésbe 
be kíván vonni. A bejelentéssel egy időben nyilatkoznia kell arról, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó(k) nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 
 
2.2.4 Kapacitást nyújtó szervezet vagy személy 
 
Az előírt alkalmassági követelmények teljesítéséhez ajánlattevők bármely más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet, valamint azt az 
alkalmassági követelményt is, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
 
A legfontosabb előírások az igénybevétellel kapcsolatban 
 

a) Az alábbi c) pontban foglalt esetet kivéve csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi 
jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

b) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok 
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a 
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet 
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a 
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az 
ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt 
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.  

c) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és 
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §3-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 
2.2.5 Minősített Ajánlattevő(k) 
 
A Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet V. fejezetében foglaltak 
figyelembevételével kell a kizáró okoknak való megfelelést igazolniuk. Ajánlatkérő a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján vezetett minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét a 
hivatkozott Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közhiteles 
nyilvántartásként kezeli. A gazdasági vagy szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői 
jegyzéket a Közbeszerzési Hatóság nyilván tartja. A kamarai jegyzék csak a kamara tagjainak 
tevékenységi körében alkalmazandó alkalmassági feltételek igazolására terjedhet ki. 
 
 

                                                 
3
 Ptk. 6:419. § [A sortartás kifogása] 

A kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte 

behajtani, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre. Ez a szabály a kötelezett és a kezesek együttes perlését nem gátolja. 
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2.3 A felek kötöttsége nyilatkozataikhoz  
 
2.3.1 Ajánlati kötöttség 
 
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától az Ajánlati felhívásban rögzített 
időtartamig tart.. A 70. § (2) bekezdés szerinti esetben – ha szükséges, mivel az elbírálást nem 
tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való 
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön – az ajánlatkérő felkérheti az 
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott új időpontjának lejártáig történő fenntartására, az 
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontjától számított 60 napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott 
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt 
időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség 
lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát 
figyelmen kívül kell hagyni. 
 
2.3.2 Az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció módosítása 
 
Az ajánlattételi határidő, az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok 
módosításáról, valamint az eljárást megindító felhívás visszavonásáról nem tesz közzé 
hirdetményt ajánlatkérő, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, 
egyidejűleg írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akiknek az eljárást megindító 
felhívást megküldte. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok módosításait az eredeti 
dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. 

 
2.3.3 Visszalépés a közbeszerzéstől 
 

Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást nyílt eljárás esetén az ajánlattételi, több szakaszból 
álló eljárás esetén a részvételi határidő lejártáig vonhatja vissza.(2). Ha az eljárást megindító 
felhívást hirdetményben közzétették, az (1) bekezdés szerinti határidő lejárta előtt a 
visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági 
szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A nem hirdetménnyel induló 
eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az 
ajánlattételre, illetve részvételre felhívott gazdasági szereplőket. 

 
2.3.4 A kiegészítő tájékoztatás 
 
Az Ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal bármely gazdasági szereplő, aki 
az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében a 
közbeszerzési dokumentumokkal foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 
kérhet az ajánlatkérőtől írásban, az Ajánlati felhívásban ismertetett fax címen - 36 1 427 0280 - 
vagy levélben, postai úton. A kérdéseket kérjük elektronikus úton, word formátumban is 
megküldeni a endredigabor1@gmail.com és a gajdacsreka@gmail.com  e-mail címekre a 
válaszadás gyorsítása érdekében. 
Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de a kérdést 
feltevő gazdasági szereplő megnevezése nélkül - a kérdést feltevőnek és valamennyi – a 
dokumentációt már átvett - gazdasági szereplőnek megküldi. Az ajánlattevő köteles az ajánlatot a 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő a 
kiegészítő tájékoztatást az Ajánlati felhívásban szereplő ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 
időben köteles megadni. Ajánlatkérő ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt ötödik napot. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem áll számára elegendő idő a tájékoztatás 
megadására, élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

mailto:endredigabor1@gmail.com
mailto:gajdacsreka@gmail.com
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Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést – a Kbt. 2. § -ban 
foglaltakra tekintettel, a verseny tisztasága, átláthatósága, nyilvánossága biztosítása érdekében – 
nem tart. 
 
2.4 Az ajánlatok elkészítése és benyújtása 
 
Formai követelmények 
 
Az ajánlattevőnek ajánlatát egy papír alapú példányban, írásban és zártan az ajánlati felhívásban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtania, valamint ajánlatkérő előírja a papír 
alapú példánnyal mindennel megegyező elektronikus másolati példány benyújtását is (szkennelve 
CD/DVD-n).  
 
Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, rendelkezzen oldalszámozással, mely eggyel 
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. 
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
A csomagoláson a cég nevén, címén kívül kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek:  
 

AJÁNLAT 
 

„Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése,a TOM-FERR zrt. részére a  GINOP 1.2.7-17 számú projekt keretében” 
 

tárgyú   közbeszerzési eljáráshoz. 
Határidő előtt felbontani tilos! 

 
Amennyiben a csomagolás vagy annak feliratozása nem az előírtak szerint történik, úgy az nem 
eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, hogy ha a felirat 
hiányossága miatt, az ajánlatát elirányítják, vagy nem kerül az ajánlatok bontásának időpontjában 
felbontásra, illetve, ha idő előtt felbontásra kerül. 
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata határidőben benyújtásra kerüljön. 
 
 
Ajánlatok benyújtása 
 
Az ajánlatot közvetlen vagy postai úton kell benyújtani. Az ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele a beadás helyeként megjelölt 
hivatalos helyiségben, az ajánlattételi határidő lejárata előtt megtörténik. 
Amennyiben ajánlattevő az ajánlatát postai úton nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az 
ajánlattevők saját maguk viselik, mint például az ajánlata elvesztése, megsérülése, lezárásának 
megszűnése, a kézbesítés elkésettsége, stb. 
Postai úton feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül megérkezettnek, ha 
annak kézhezvételére az eljárást megindító határidő lejártáig oly módon sor kerül, hogy az 
ajánlatkérő hivatalos postázási rendje szerint az a benyújtás helyszíneként megjelölt hivatali 
helyiségbe eljut. 
  
 
Az ajánlatok aláírása 
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Az ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell írni és minden egyes saját nyilatkozatot 
cégszerűen alá kell írnia az ajánlattevőnek. Az ajánlat, mint jognyilatkozat abban az esetben 
fogadható el joghatályosnak, ha az az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)tól, vagy 
olyan személy(ek)től ered, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
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. 
Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő, illetve egyéb gazdasági 
szereplő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői aláírási címpéldányának eredeti vagy 
egyszerű másolati példányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti aláírás mintájának eredeti vagy 
egyszerű másolati példányát, amennyiben az ajánlatban valamely nyilatkozat benyújtására 
kötelezettek. 
Amennyiben nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), hanem az általa(uk) kifejezetten e célra 
megbízott személy ír alá az ajánlattevő nevében és képviseletében az ajánlat megtétele során, úgy 
az ő képviselői minőségét – az őt megbízó cégjegyzésre jogosult vezető aláírási címpéldányán 
(aláírás mintáján) túl – közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megbízással 
köteles igazolni. 
 
Elkésett ajánlatok 
Az ajánlatkérő által kikötött, az Ajánlati felhívásban rögzített határidő lejárta után beérkező 
bármely ajánlatot ajánlatkérő, a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti. 
 
2.5 Ajánlatok bontása 
 
Ajánlatkérő azokat az ajánlatokat bontja fel, melyek zárt csomagolásban, az ajánlattételi határidő 
lejártáig, az ajánlatok benyújtásának helyére beérkeztek. Amennyiben az ajánlatok az ajánlattételi 
határidőt követően érkeznek be, az ajánlattevő kockázatának minősül. 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártakor az Ajánlati felhívásban rögzített 
időpontban, és címen, az ajánlatkérő valamint az ajánlattevők képviselői és az általuk meghívott 
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek jelenlétében nyilvánosan 
bontja fel. E személyek a bontáson a Felolvasólapba betekinthetnek.   
Ezt követően az ajánlatok meghatározott – Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – adatai a beérkezés 
sorrendjében felolvasásra kerülnek. A bontásról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, és azt a 
bontást követően az összes ajánlattevő részére 5 napon belül megküldi. 
A beérkezett ajánlatok bontására egyebekben a Kbt. 68.§ (1)-(4) és (6) bekezdései alkalmazandók. 
 
 
2.6 Az ajánlatok bírálata  
 
2.6.1 Az ajánlat érvényessége, ajánlattevő kizárása 
 
Az ajánlat felbontását követően az ajánlatkérő által létrehozott bírálóbizottság megkezdi az 
ajánlatok részletes vizsgálatát, összhangban a Kbt. előírásaival, továbbá az Ajánlati felhívásban és 
a dokumentációban meghatározott kondíciókkal. 
Az Ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatok 
vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e közbeszerzési 
dokumentumokban illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő köteles 
megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit 
az eljárásból ki kell zárni.  
 
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 80. § 4) bekezdésében foglaltakat is. 
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A Kbt. 80. § 5) bekezdésében foglaltak szerint ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy az 
ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat 
alapján, jelen eljárás esetében a kizáró okokra illetve az alkalmassági feltételekre vonatkozó 
előzetes nyilatkozat alapján (lsd. 2.6.2 pont) - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az 
esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy 
vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az 
összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést 
megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is 
kiterjedően teljeskörűen elbírálja. 
 
2.6.2 Kizáró okok, alkalmassági követelmények előírása, előzetes nyilatkozat 
 
Ajánlatkérő az előzetes ellenőrzés folyamán köteles ajánlattevő kizáró okokkal illetve az 
alkalmassági követelményekkel kapcsolatban benyújtott nyilatkozatát elfogadni, valamint minden 
egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati 
cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő a nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban 
feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is. 
Azon igazolások nem kérhetők ajánlattevőktől, melyek az Európai Unió bármely tagállamában 
működő olyan ingyenes adatbázisok, melyekbe belépve ajánlatkérő ellenőrizheti a gazdasági 
szereplővel kapcsolatos, az ajánlati felhívásban előírt szereplő tény, adat, információ, nyilatkozat 
valódiságát. (e-Certis rendszer). 

a) A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások illetve a külön 
jogszabályban nevesített nyilvántartások alkalmasak erre a célra. 

b) Nem magyar anyanyelvű nyilvántartás esetén ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy 
információ magyar nyelvű fordításának bemutatását. 

 
 
Érvényesség vizsgálata  
 
Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdése alapján, ha 

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban 

felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;  
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által 
előírt formai követelményeit; 

f) az ajánlattevő   
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és 

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy 
fb) a kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. 
 

Kbt. 74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre 
jelentkezőt, alvállalkozót, aki 
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a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
 
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
 
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell 

nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
  
 
2.6.3 Értékelés szempontja 
 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár – érték arány 
 
Ajánlatkérő a vonatkozó két tizedesjegyig számolja a kapott pontszámokat minden részszempont esetében. 
  

Részszempont Súlyszám 
1. Egyösszegű nettó ajánlati átalányár 

(HUF) 

7 

2. Szakember többlettapasztalata 
(hónapokban) 
(Az M/2. 1.  pontban előírt szakember 
alkalmassági követelményének 
szükséges időtartamon felüli 
tapasztalata.) 

1,5 

3. Szakember többlettapasztalata 
(hónapokban) 
(Az M/2. 2.  pontban előírt szakember 
alkalmassági követelményének 
szükséges időtartamon felüli 
tapasztalata.) 

1,5 

  

 Ponthatárok közötti pontkiosztás módszere:  
A pontszámok kiszámításának módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján történik, mely 2016.12.21-én a 
Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában jelent meg: 

 
  

1. részszempont: fordított arányosítás (a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb): a 
legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat 
tartalmi eleme pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan 
számolja ki a pontszámokat 
 
A vizsgált ajánlati tartalmi elem az egyösszegű nettó ár (HUF). 
 
(P-Pmin)/ (Pmax-Pmin)= Alegjobb/Avizsgált 

 
azaz 
 
P= (Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) 
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Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb ár) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

2. és 3. részszempont: Az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság útmutatója 

A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás. 

 
A legmagasabb megajánlást tevő ajánlattevő kapja meg a maximálisan kiadható 10 
pontot, a többi ajánlattevő pedig a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenesen 
arányosan kevesebb pontot kap az alábbi képlet alkalmazásával: 
 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 
A vizsgált ajánlati elem a megnevezett szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez 
szükséges időtartamon felüli tapasztalata hónapokban számítva. 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, (10 pont) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

 
1. részszempont: Ajánlati ár 

Az ajánlati árat nettó összegben, euroban kell feltüntetni, amely magában foglalja a 
kivitelezés teljes költségét, illetőleg a feladat végrehajtása során, annak érdekében 
felmerülő valamennyi díjat és fizetendő ellenszolgáltatást.   
 

 
2. és 3. részszempontok  

M/2. 1. és M/2. 2 pontban előírt szakember alkalmassági követelmény teljesítéséhez 
szükséges időtartamon felüli tapasztalata (hónapokban) 
 
Ajánlattevőnek ezen részszempontok tekintetében a felhívás 14.2 pontja (M/2. 1. és 
M/2. 2) alapján bemutatott szakemberek alkalmassági követelményként előírtakon – a 
megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton – felüli a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges tárgyú szakmai többlettapasztalatát szükséges 
bemutatnia.  
 
Pl. amennyiben a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat 36 hónap, 
úgy a 40 hónap releváns tapasztalattal rendelkező szakember tekintetében a 
felolvasólapon 4 hónapot szükséges feltüntetni, vagy pl. amennyiben a szakember nem 
rendelkezik a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felül további 
tapasztalattal, úgy 0 hónapot szükséges feltüntetni. 

A 2. és 3. részszempontok tekintetében a megajánlás Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti 

legkedvezőbb szintje – az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges 

időtartamon felül számított - 60 hónap, melyre és az annál kedvezőbb (magasabb) 

megajánlásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10) pontot ad. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a 

fentiek szerint a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint meghatározott legkedvezőbb szintnek 

megfelelő értéket (a 60 hónapot) veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a 

képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a 

legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. 

 
 

Az összpontszám kiszámítása: 
 
Az 1. részszempont szerinti fordított arányosítási módszerrel a megadott ajánlati árakhoz tartozó 
pontszámok kiszámításra kerülnek. 
 
A 2. és 3. részszempontokra kapott pontszámok az ott leírt módszerrel szintén kiszámításra 
kerülnek. 
 
Az így kapott pontszámok a hozzájuk tartozó súlyszámokkal szorzásra kerülnek, majd 
összegezve adják ki a végső összpontszámot, melynek alapján az ajánlatok sorba lesznek állítva.  
 
2.6.4 Kizáró okok, alkalmassági követelmények igazolása 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt (illetve döntése szerint az 
értékelési szempont szerint egymást követő több ajánlattevőt) megfelelő határidő tűzésével 
felhívja a kizáró okok és az előírt alkalmassági feltételek tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására.   
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. 
Ajánlatkérő csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertesként, aki a kizáró okok valamint az 
alkalmassági feltételek tekintetében a Kbt.–ben és a külön jogszabályban foglaltak szerinti 
igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 
Tájékoztatás kizáró okok tekintetében 
 
Lsd, az Ajánlati felhívás 13. pontját 
 
 
2.6.5 Hiánypótlás és felvilágosítás adásának lehetősége 
 
Az ajánlatkérő az eljárás során, összhangban a Kbt. 71-72. §- al az összes ajánlattevő számára, 
azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlást és a felvilágosítás adásának lehetőségét.  
 
Ajánlatkérő a hiánypótlás,- a felvilágosítás,- és indokolás kérése vonatkozó tájékoztatás kérését, 
illetve felhívását a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében kötelezően kijelölt és 
eljárni jogosult képviselőnek küldi meg, a nem közös ajánlatot tevők esetében pedig az ajánlatban 
megjelölt kapcsolattartó részére. 
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A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is 
lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a dokumentáció vagy a jogszabályok 
előírásainak.   
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban 
nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már 
nem pótolhatók. 
A hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor 
a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerint érvénytelen.   
Amennyiben a hiánypótlást követően benyújtott ajánlattételi példányok hiánypótlással nem 
érintett tartalma nem egyezik meg az eredeti ajánlat tartalmával, vagy ha a hiánypótlást az 
ajánlattevő nem megfelelően teljesítette, az ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi példányt veszi 
figyelembe az elbírálás során. 
 
Figyelem:  
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:  

a) a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy  
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses 
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó 
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó 
hiba javítható vagy hiány pótolható amelynek változása a teljes ajánlattételi árat vagy 
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló 
sorrendet nem befolyásolja. 

 
 
2.6.6 Számszaki hiba kezelése 
 
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, az ajánlat számszaki elemeinek 
ellenőrzésekor nyilvánvaló, az értékelés eredményére kiható számítási-, számszaki hibát talál az 
ajánlatban, akkor a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerint fog eljárni. 
 
 
2.6.7 Aránytalanul alacsony ár és egyéb vállalások 
 
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlattételi elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 
aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy 
költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 
Ajánlatkérő a válaszadással kapcsolatos feltételeket, tudnivalókat írásban fogja közölni az érintett 
ajánlattevővel/ajánlattevőkkel. 
Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján a Kbt. 72. §-ban előírtak 
szerint jár el. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak 
és gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 
Ajánlatkérő ezúton kívánja felhívni a figyelmet, hogy az aránytalanul alacsony árnak a gazdasági 
ésszerűséggel összeegyeztethető indokolását abban az esetben tudja maradéktalanul elfogadni, ha 
azt ajánlattevő dokumentált módon teszi meg (pl. nem elegendő a kedvező piaci helyzetre, 
kedvezményes árakra hivatkozni, hanem dokumentumot kell csatolni arra nézve, hogy az adott 
előny valóban létezik, és ha igen, milyen feltételekkel). 
 
Ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást, az 
ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják 
megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető. 
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2.7 A közbeszerzési eljárás eredménye 
 
2.7.1 Az eljárás eredménytelensége 
 
A Kbt. 75. §-a értelmében az eljárás eredménytelen, ha: 
 

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 
részvételi jelentkezést; 
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be; 
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen 
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát. 

 
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha 

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak 
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]; 
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel; 
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi 
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el; 
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának 
szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha 
a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés 
meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható. 
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy 
több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló 
eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;  
f)- a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba 
épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a 
közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás 
jogszerűségét helyreállítani.  
  

 
2.7.2 Eredményes eljárás 
 
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az Ajánlati felhívásban meghatározott szempontok alapján 
értékeli. Az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontokat figyelembe véve felállított 
sorrend azokat az ajánlatokat tartalmazza, melyek alkalmasságát és érvényességét ajánlattevő 
igazolta, figyelembe véve a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakat. A Bíráló Bizottság által 
előkészített javaslatot figyelembe véve a döntéshozó dönt az eljárás eredményéről illetve 
eredményes eljárás esetén a nyertes gazdasági szereplőről (adott esetben a nyertest követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő gazdasági szereplőről).  
 
 
 
2.7.3 Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 
 
Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás 

- eredményéről,  
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- az eljárás eredménytelenségéről,  
- az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének 
érvénytelenné nyilvánításáról,  
- valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról,  

az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, mely összegezést minden ajánlattevő 
részére egyidejűleg megküldi telefaxon vagy elektronikus úton.   

 
 

2.8 Szerződéskötés 
 
Az összegezés megküldését követően a nyertes, illetve adott esetben az őt követő ajánlattevő 
ajánlati kötöttsége a megküldés napjától számított harminc nappal meghosszabbodik. 
 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel (szervezettel, személlyel) írásban köti meg legkorábban az 
írásbeli összegezés megküldésének napját követő tizenegyedik naptól,– legkésőbb pedig 
ugyanezen időponttól számított harminc napon belül a közbeszerzési eljárásban közölt feltételek, 
szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 
A szerződés hatálya kiterjed kötelező jelleggel az ajánlatban vállalt kötelezettségek teljesítésében 
együttműködő partnerekre és alvállalkozókra. 
Ha az összegezésben ajánlatkérő megnevezte a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, akkor a 
nyertes visszalépése esetén vele köti meg a szerződést. 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésben 
meghatározott időtartam (ajánlati kötöttsége) alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége 
alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés 
megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény 
miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a 
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 
A szerződés megkötésére egyebekben a Kbt. 131. § tartalmaz előírásokat. 
 
2.9 Az ajánlat felépítése, tartalma 
 
Az ajánlat összeállításakor a következőket kell figyelembe venni: 
 

 Az ajánlattevőnek az Ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania; 

 Ajánlatkérő a benyújtandó dokumentumok mintáit ajánlattevők rendelkezésére 
bocsátotta az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokra és nyilatkozatokra vonatkozóan; 

 Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési 
dokumentáció valamennyi részét, utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki 
előírásokat; 

 Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az Ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési 
dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az 
Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció, továbbá a vonatkozó szakmai és 
jogszabályi előírások feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és 
az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti; 

 Az ajánlattevők az ajánlat elkészítése és összeállítása során lehetőség szerint alkalmazzák 
a közbeszerzési dokumentációban rendelkezésre bocsátott iratmintákat; 
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 A nyilatkozatok valóságtartalmáért az ajánlattevő szavatol; 

 A szerződés tervezetet nem kéri az ajánlatban csatolni az ajánlatkérő, de a szerződéses 
feltételek elfogadásáról nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek; 

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlati felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan eredeti példányú nyilatkozatban. 

 
 
A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni a mellékletben felsorolt és 
az ajánlattevő által az alábbi utasításoknak megfelelően elkészítendő nyilatkozatok, 
dokumentumok, leírások, bemutatások, illetve az ezekben foglalt vállalások.  

 
 

2.10 Egyéb lényeges információk 
 

2.10.1 Az ajánlati ár megadása és a költségvetéssel kapcsolatos információk 
 
Ajánlattevőnek a megajánlott egyösszegű nettó ajánlati átalányárat (EUR) a 
Felolvasólapon kell szerepeltetni.  
 
Ajánlatkérő az egyösszegű nettó ajánlati átalányár összegét értékeli az ajánlatok értékelése 
során. Az egyösszegű nettó ajánlati átalányár olyan egyösszegű átalánydíj, mely árazott 
költségvetéssel van alátámasztva.  
 
A közbeszerzési dokumentumban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell 
ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a hatályos szabványok, a hatósági előírások 
és a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó egyéb szabályok 
betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is. 
 
 
Költségvetéssel kapcsolatos információk 
 
Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen átalánydíjas szerződést kíván kötni. 
Ajánlattevőnek ajánlatához az egyösszegű nettó ajánlati átalányárat alátámasztó tételes 
árazott költségvetést kell csatolnia. 
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontja alapján az átalánydíjas 
szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati 
árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 
kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
 
A tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő az .xls formátumban 
rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni. 
 

 
Egyéb információk: 

 

- az építési területen a szükséges munkaterület egy ütemben kerül átadásra; 

- a lekerített munkaterületek határvonalain legalább 2,0 m magas át nem látható, zárt 
kerítést kell alkalmazni.  
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- a közlekedési útvonalakat, föléjük emelkedő, egyéb korlátozó akadályok nem 
veszélyeztethetik, kizárólag az érvényben lévő ide vonatkozó munkavédelmi és egyéb 
jogszabályokban rögzített biztonságos munkaterület kialakítására van lehetőség; 

- az építési területen történő biztonságos közlekedés végett, építési anyagok beszállításánál 
figyelembe kell venni a kialakult közlekedési szokásokat; 

- az építési területen más bontási törmelék, sitt elhelyezése nem lehetséges, az építési 
anyagokat sík terepen depózva, raklapozva lehet elhelyezni; 

 
 

2.10.2 Tájékoztatást nyújtó szervek 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a (4) bekezdés 
szerinti követelményekről az alábbi szervezetektől kaphat tájékoztatást: 

 Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság, 

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.; Postacím: 1369 

Budapest, Pf.: 481., Telefon: (06 1) 896-2902, Fax: (06 1) 795-0880, Email: 

foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu) 

 Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság, 

Munkafelügyeleti Főosztály (1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2., Postacím: 1369 

Budapest, Pf.: 481., Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002, Fax: (06 1) 795-0884, 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu) 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., 

telefon: 06-76-500-670, fax: 06-76-500-797 ,e-mail:bacsk-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, 

bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Baranya Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkavédelmi Felügyelősége (7621 Pécs, Király u. 46., telefon: 06-72-518-841, fax: 06-

72-539-099, e-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: 06-52-

417-340, fax: 06-52-451-063, e-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, 

hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu web: http://www.nmh.gov.hu) 

 Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (1132 Budapest, Visegrádi u. 49., postacím:1438 

Budapest Pf. 520., telefon: 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-

mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., Postacím: 1381 Budapest, Pf: 

1265., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1- 236-3999, E-mail: pest-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

mailto:munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
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 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 7., 

Postacím: 9001 Győr, Pf. 601., tel: 06-96-512-960, fax: 06-96-315-788, E-mail: gyorms-

kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Vas Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (9700 Szombathely, Vízöntő u. 7., Postacím: 9701 

Szombathely, Pf. 69., tel: 06-94-513-720, fax: 06-94-513-735, E-mail: vas-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre u. 17., Postacím: 8901 

Zalaegerszeg, Pf. 291., tel: 06-92-549-375, fax: 06-92-549-278, E-mail: zala-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6., Postacím: 8050 

Székesfehérvár, Pf. 373., tel: 06-22-511-000, fax: 06-22-316-577, E-mail: fejer-kh-

mmszsz-mu@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., 

Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 1288., tel: 06-34-512-372, 06-34-512-373, fax: 06-34-512-

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

mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége (8200 Veszprém, Batsányi u. 5., Postacím: 8201 

Veszprém, Pf. 390. , tel: 06-88-564-730, fax: 06-88-563-500, E-mail: veszprem-kh-

mmszsz-mu@ommf.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15., Postacím: 7401 

Kaposvár, Pf. 365.,  tel: 06-82-529-699, fax: 06-82-529-691, E-mail: somogy-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Tolna Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., Postacím: 7101 

Szekszárd, Pf. 470., tel: 06-74-529-782, fax: 06-74-528-127, E-mail: tolna-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (3530 Miskolc, Mindszent tér 1. , 

Postacím: 3501 Miskolc Pf. 173. , tel: 06-46-500-570, fax: 06-46-500-580, E-mail: 

borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
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 Heves Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (3300 Eger, Szarvas tér 1., Postacím: 3301 Eger, Pf. 133., tel: 

06-36-512-090, fax: 06-36-512-091, E-mail: heves-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, heves-

kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 3101 Salgótarján, Pf. 7., tel: 

06-32-520-450, fax: 06-32-520-453, E-mail: nograd-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 

nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-

4. III. emelet, Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 52., tel: 06-56-510-840, fax: 06-56-510-848, E-

mail: jasznsz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu)  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9., 

Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 421., tel: 06-42-407-511, fax: 06-42-407-484, E-mail: 

szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkaügyi Felügyelősége (5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3., Postacím: 5600 

Békéscsaba, Haán Lajos u. 3., tel: 06-66-529-440, fax: 06-66-529-465, E-mail: bekes-kh-

mmszsz-mu@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11., Postacím: 6726 

Szeged, Derkovits fasor 7-11., tel: 06-62-554-098, fax: 06-62-554-098, E-mail: csongrad-

kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság (1051 

Budapest, Arany János utca 6-8., Központi telefonszám: 06-1-795-1100; Fax: 06-1-795-

0012) 

 Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1016 

Budapest, Mészáros u. 58/A-B; postai cím: 1539 Budapest, Pf. 675.; E-mail: 

orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu) 

 
A Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. 
valamint annak végrehajtási rendeletei [különösen a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és 
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet] szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződésre egyebekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

  

mailto:csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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3 Nyilatkozatminták és egyéb benyújtandó dokumentumok ajánlattevők részére 
 

1. sz. melléklet 
 
I. NYILATKOZATOK (1) 
 

1. sz. melléklet Tartalomjegyzék  

2. sz. melléklet Információs adatlap  

3. sz. melléklet Felolvasólap   

4. sz. melléklet Teljességi nyilatkozat  

5. sz. melléklet Közös ajánlattevők nyilatkozata – adott esetben  

 
Közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodás – 
adott esetben 

 

6. sz. melléklet 
Nyilatkozat Ajánlattevő által alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés szerint 

 

 
 
II. ELŐZETES NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL ÉS AZ ALKALMASSÁGI 

FELTÉTELEKRŐL (Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint) 
 

7. sz. melléklet 
Előzetes nyilatkozat kizáró okokról és az alkalmassági 
feltételekről  

 

 
 
III. A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSA 
 

8. sz. melléklet 
Nyilatkozat Ajánlattevő által kizáró okokról alvállalkozó 
tekintetében 

 

 
 
IV. ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

9. sz. melléklet 
Nyilatkozat ajánlattevő által a teljes nettó árbevételről az előző 
három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 

 

10. sz. melléklet Alkalmasságot nyújtó gazdasági szereplő nyilatkozata  

11. sz. melléklet 
Nyilatkozat ajánlattevő által kizáró okokról alkalmasságot nyújtó 
gazdasági szereplő tekintetében 

 

12. sz. melléklet 
Nyilatkozat referenciákról az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszamenőlegesen számított 60 hónapban 
teljesített 

 

12/A. sz. mellékl. Referencia igazolások (Minta)  

 
 
V. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK (2) 

13. sz. melléklet 
Nyilatkozat az el nem bírált változásbejegyzési kérelemről / 
adatváltozásról 

 

14. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a KKV. szerinti minősítésről  

15. sz. melléklet Nyilatkozat az üzleti titokról  

16. sz. melléklet Nyilatkozat a fénymásolatban csatolt iratokról  

17. sz. melléklet 
Nyilatkozat az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról – 
adott esetben 
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18. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerint  

19. sz. melléklet 
Nyilatkozat a benyújtott nyomtatott illetve elektronikus 
formátumú ajánlat azonosságáról 

 

20. sz. melléklet Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról  

21. sz. melléklet Nyilatkozat a szerződés tervezetről  

22. sz. melléklet Nyilatkozat biztosításról és biztosítékról  

23/A. sz. 
melléklet 

Szakmai önéletrajz (1)   

23/B. sz. 
melléklet 

Szakmai önéletrajz (2)  

 Aláírási címpéldány (eredeti/másolat)  

 Közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás – adott esetben (eredeti/másolat) 

 

   

 
VI. SZAKMAI AJÁNLAT 
 

 Benyújtott szakmai ajánlat:   
Árazott költségvetés  
Műszaki Ütemterv 
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2. sz. melléklet  

INFORMÁCIÓS ADATLAP
* 

Ajánlattevő* 

Neve:  

Címe:  

Székhelye:  

Telefonszáma:  

Fax-száma:  

E-mail:  

WEB lap:  

Cégképviseletre jogosult 
tisztségviselő** 
Neve: 
Címe: 
Telefonszáma: 
Fax-száma: 
E-mail: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Neve: 
Címe: 
Telefonszáma: 
Fax-száma: 
E-mail: 

 

Adószám:  

Cégjegyzési szám:  

Bankszámlaszám:  

 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 

 
  

                                                 
Megjegyzés: 
* Közös ajánlattevők valamennyi társult tagjának külön – külön ki kell töltenie.  
**  A cégszerű aláírásra jogosult képviselő megnevezése. A hatályos cégkivonattal szinkronban töltendő ki!  
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          3. sz. melléklet 
Felolvasólap 

 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése,a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 
Alulírott .............................................. (képviselő neve4), mint a(z) ................................................. 
(ajánlattevő megnevezése5) ajánlattevő cégjegyzésre / közös képviseletre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot teszek / teszünk6  
 

Ajánlattevő 1.  

Neve:  

Címe:  

Székhelye:  

Ajánlattevő 2.(adott esetben)  

Neve:  

Címe:  

Székhelye:  

 
  
 

Tétel  

1) Egyösszegű nettó ajánlati 
átalányár (EUR) 

............................................EUR 

2) Szakember többlettapasztalata 
(hónapokban) 
(Az M/2.1. pontban előírt 
szakember alkalmassági 
követelményének szükséges 
időtartamon felüli tapasztalata.) 

 
 
............................hónap 

3) Szakember többlettapasztalata 
(hónapokban) 
(Az M/2.2. pontban előírt 
szakember alkalmassági 
követelményének szükséges 
időtartamon felüli tapasztalata.) 

 
 
..............................hónap 

 
 
 

 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 ………………………………. 
 Ajánlattevő7 cégszerű aláírása 

                                                 
4 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő neve 
5 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők egyértelmű megjelölése, felsorolása 
6 A megfelelő jelentkezési forma aláhúzandó / jelölendő 
7 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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4. sz. melléklet 
TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
Tisztelt Ajánlatkérő! 

Alulírott <képviselő neve>8, mint a(z) <ajánlattevő neve>9 (<ajánlattevő székhelye>) Ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban 
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és a műszaki leírás gondos 
áttekintése után ezennel kijelentem, hogy a bennük foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

1. Kijelentjük, hogy az ajánlattételi ár a meghatározott feladat teljes megvalósítására – minden 
egyéb munkával, teljesen készen – vonatkozik, akkor is, ha a kalkulációból esetlegesen 
valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik. 

2. Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján a szerződést 
megkötjük és a beszerzést megvalósítjuk az Ajánlati felhívásban és a dokumentációban 
lefektetettek szerint. 

3. Elfogadjuk, hogy amennyiben ajánlatunk nem felel meg a az Ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a Kbt. a 73. § 
(1) bekezdésének e) pontja szerint, az ott meghatározott kivételekkel érvénytelennek 
minősül. 

4. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben 
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat 
érvénytelennek nyilvánítják, ha akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott 
szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 25. §-ban részletezett körülmények. 

5. Tudomásul vesszük, hogy az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentáció adatait csak 
az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 

6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös Ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

7. Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az Ajánlattételi határidő lejártától számítva legalább 60 napig 
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt 
nem változtathatjuk meg. 

 
<helység>, 2018. <hónap> <nap>  
 
        .................................................... 

Ajánlattevő10 cégszerű aláírása 
 

 

                                                                                                                                                        
 
8 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban 
9 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
10 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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5. sz. melléklet 

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
A fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a(z) <cég neve> (<székhely>)valamint a(z) <cég neve> 
(<székhely>) közös ajánlatot nyújtunk be.  

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a Közös Ajánlattevők képviseletére, a nevükben 
történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges 
képviseletet is a <cég neve> teljes joggal jogosult. Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a 
Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak 
irányadóak.  
Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunkban foglalt 
tevékenységekkel kapcsolatban, miután a szolgáltatás nem osztható, egyetemleges felelősséget 
vállalunk. (Ptk. 6:29. § (1) bekezdése) 
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló 
megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.  
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
             …………………………………………. 
                                      Közös Ajánlattevők cégszerű aláírása 
 
 
Megjegyzés: 
  
Kbt. 35. § 
(1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. 
(3) A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. 
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a 
kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése 
esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, 
tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 
 (5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlattételi biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot 
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt 
megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
(7) Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi 
vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
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6. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL ALVÁLLALKOZÓKRÓL A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS ALAPJÁN

11 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 

1) Alulírott <képviselő neve>12, mint a(z) <ajánlattevő neve>13 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a(z) <ajánlattevő neve> mint ajánlattevő a közbeszerzés 
alábbi részének teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe: 
 

A közbeszerzés azon része(i), amelynek 
teljesítésében alvállalkozó közreműködik 

Alvállalkozó adatai (megnevezés, székhely) 

 <amennyiben az ajánlat benyújtásakor már 
ismert> 

 <amennyiben az ajánlat benyújtásakor már 
ismert> 

... ... 

 

 
 

<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő14 cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
11 Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
Ajánlattal együtt benyújtandó! 

12 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
13 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
14 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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7. sz. melléklet 
 

ELŐZETES NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL ÉS AZ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEKRŐL
15 

(KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZAT) 

 
Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
Alulírott <képviselő neve>16, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 
 

I. Nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 
62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pont)     

 
 hatálya alá társaságunk nem tartozik 

  
 hatálya kiterjed társaságunkra 

 

I/A. Nyilatkozom továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, hogy a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. 

§ i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint cégünk olyan 

társaságnak minősül, mellyel kapcsolatban nem tőzsdei szereplő és: 

 

a) Nyilatkozom hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3. § 28. 
pont)17 a), b), d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonos neve, állandó lakhelye: 
<tulajdonos név>, <lakhely> 

                                                 
15 Az ajánlattal együtt benyújtandó! 
16 Közös ajánlattétel esetében külön töltendő ki az egyes konzorciumi tagok részéről. 
17 2017. évi LIII: tv. 3. §  38. pont a)-b) d)  alpont szerinti tényleges tulajdonos: 

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

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

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

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

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

b) melynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.. tv. 3. §  38. pont a, b), d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 
Ennek megfelelően nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
tv. 3. § 38. pont a), b), d) alpontja szerint meghatározott természetes 
személy tulajdonosa nincs a társaságnak, és a társaság vezető 
képviselője:  
 
<vezető tisztségviselő neve, beosztása> 

Megjegyzés1: 
- Megfelelő opció kijelölendő / kiemelendő valamint a második esetben az a) vagy a b) pont is. Az a) pont választása 

esetén kitöltendő a tulajdonos(ok) neve és lakcíme, a b) pont választása esetén kitöltendő a vezető tisztségviselő neve és 
beosztása. 

Megjegyzés2: 
- Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag köteles benyújtani az I. és I/A. nyilatkozatokat! 

 

II. Nyilatkozom, hogy fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági 
követelményeknek18  

 
 Megfelelünk önállóan a II/A. és II/B. esetben is 

 
 Nem felelünk meg önállóan, ezt az alábbi pontban / pontokban jelöljük.   

 

II/A. A gazdasági-pénzügyi alkalmasság igazolására:19  
 

 Igénybe kívánok venni kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt 
<Név, székhely> 
<Az alkalmassági feltétel megjelölése, hivatkozás az ajánlati felhívás megfelelő 
részére> 
 

 Nem kívánok igénybe venni kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt   
 

II/B. A műszaki-szakmai alkalmasság igazolására:20  
 Igénybe kívánok venni kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt 

<Név, székhely> 
<Az alkalmassági feltétel megjelölése, hivatkozás az ajánlati felhívás megfelelő 
részére> 
 

 Nem kívánok igénybe venni kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt   
 
<helység>, 2017. <hónap> <nap> 
       ......................................................... 
        Ajánlattevő21 cégszerű aláírása 
 

                                                 
18 A megfelelő válasz jelölendő / kiemelendő. 
19 A megfelelő válasz jelölendő / kiemelendő. 
20 A megfelelő válasz jelölendő / kiemelendő. 
21 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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8.. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL KIZÁRÓ OKOKRÓL ALVÁLLALKOZÓ ESETÉBEN
22 

(A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT) 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 

 
 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a(z) <ajánlattevő neve> mint ajánlattevő a közbeszerzési 

szerződés teljesítéséhez: 

 

nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, amely a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) és q) pont 

bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá esik.  

  
 
 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
  

 
 
 
…………………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
  
 
 
 
 
Megjegyzés 

- Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag köteles benyújtani. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
22 Az ajánlattal együtt benyújtandó !  
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9. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

A TELJES ÁRBEVÉTELRŐL 
23 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy üzleti évenkénti teljes nettó árbevételünk az előző 

három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan: 

 

Előző három, mérlegfordulónappal lezárt 

üzleti év 

Teljes árbevétel (nettó HUF vagy EUR) 

1.  

2.  

3.  

Összesen:  

  

Amennyiben ajánlattevő euroban adja meg a fenti adatokat, a közbeszerzési 

dokumentáció 2.1.5 pontja szerinti átszámítást szükséges elvégeznie. 

 

 

 
 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
  

 
 
 
…………………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                 
23 A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő külön felhívására köteles benyújtani 
ajánlattevő 
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10. sz. melléklet 

 
ALKALMASSÁGOT NYÚJTÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐ NYILATKOZATA

24 
 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 
Alulírott <név>, mint a(z) <kapacitást nyújtó szervezet neve, székhelye> nevében nyilatkozattételre 
jogosult képviselő 

n y i l a t k o z o m25, 
  

 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához jelen közbeszerzési eljárásban 
ajánlattevő <név, cím> részére kapacitást nyújtok. 
A hivatkozott alkalmassági feltétel: <hivatkozás az Ajánlati felhívás megfelelő szakaszára> 
 
   

 
 Szakmai és Műszaki alkalmasság igazolásához jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő 

<név, cím> részére kapacitást nyújtok. Ennek megfelelően csatolom ajánlattevővel kötött 
előszerződésünket / szerződésünket, amely alátámasztja, hogy – az alkalmasság körében 
részünkről igazolt – erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt.   
A hivatkozott alkalmassági feltétel: <hivatkozás az Ajánlati felhívás megfelelő szakaszára> 
 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
  

…………………………………………. 
Kapacitást nyújtó gazdasági szereplő  
cégszerű aláírása 

  

                                                 
24 Az ajánlattal együtt benyújtandó adott esetben, amennyiben ajánlattevő igénybe vesz kapacitást nyújtó 
gazdasági szereplőt 
25 A megfelelő szakasz jelölendő 
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11. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL KIZÁRÓ OKOKRÓL ALKALMASSÁGOT NYÚJTÓ GAZDASÁGI SZEREPLŐ 

ESETÉBEN
26 

(A KBT. 67. § (3) BEKEZDÉSE SZERINT) 

 
Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a(z) <ajánlattevő neve> mint ajánlattevő a közbeszerzési 

szerződés teljesítéséhez: 

 

nem vesz igénybe olyan alkalmasságot nyújtó gazdasági szereplőt, amely a Kbt. 62. § (1) 

g)-k) és m) és q) pont bekezdéseiben foglalt kizáró okok    hatálya alá esik.  

  
 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
  

 
 
 
…………………………………………. 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
26 Az ajánlattal együtt benyújtandó adott esetben, amennyiben ajánlattevő igénybe vesz alkalmasságot 
nyújtó gazdasági szereplőt 



37 
 

12. sz. melléklet 
NYILATKOZAT A REFERENCIÁKRÓL

27
 

 
Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
Alulírott <képviselő neve> mint a(z)  

a) <megnevezés>, mint ajánlattevő* 
 
VAGY 
 

b) < megnevezés>, mint kapacitást nyújtó gazdasági szereplő*  
 

nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban valamint 
a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos 
áttekintése után, az eljárást megindító felhívás 14.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az Ajánlati 
felhívás megküldésének dátumától visszafelé számított 60 hónapban a közbeszerzés tárgyában a 
legjelentősebb építési beruházásaink az alábbiak voltak**:28 

A 
szerződés 
tárgya 

A szerződést 
kötő másik fél 
(név, cím) 

Az ellenszolgáltatás 
mennyiségére utaló 
adat (építmény 
hasznos 
alapterülete m2-
ben) 

Teljesítés  
kezdete – 
vége 
(év/hónap/ 
nap) 

Teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően 
történt-e? (igen/nem) 

     

     

     

     

     

<helység>, 2018. <hónap> <nap> 

 

 

 

 

 

Csatolni szükséges a referenciát adó fél 

nyilatkozatát! 

…………………………………………. 

Ajánlattevő / kapacitást nyújtó gazdasági 

szereplő cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 
*a megfelelő státus aláhúzandó 

** több referencia felsorolásához a táblázat ismételhető/ismételendő. 
Ezt a nyilatkozatot ajánlattevő, illetőleg a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőre vonatkozóan külön-külön kell az ajánlatnak tartalmaznia. 

Ezen alkalmassági követelménynek az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek együttesen lehet megfelelniük. A közös 

ajánlattevőknél ezt a nyilatkozatot valamennyi társult tagra vonatkozóan tartalmaznia kell az ajánlatnak. Ezen alkalmassági követelménynek 
a társult tagoknak együttesen lehet megfelelniük. 

A referenciáknak való megfelelés legfeljebb 3 szerződéssel/megrendeléssel igazolható. 

 

  

                                                 
27

 A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő külön felhívására köteles 

benyújtani ajánlattevő  
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12/A. sz. melléklet 
REFERENCIAIGAZOLÁS ADOTT ESETBEN

29
  

  

 

 (MINTA)  
  

Alulírott <név>, mint a <szervezet/intézmény/hivatal neve> (<szervezet/intézmény/hivatal 
címe>) nevében nyilatkozattételre jogosult <tisztség>, a <Ajánlattevő / kapacitást nyújtó 
gazdasági szereplő > részére az alábbi 

igazolást 
adom: 
 
A teljesített építési beruházás megjelölése / a szerződés tárgya: 
 
A teljesítés ideje (kezdete-vége, év-hó): 
 
A teljesítés/szerződés mennyiségére utaló adat (hasznos alapterület m2): 
 
A teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?  Igen/Nem 
 
A szerződést kötő másik fél neve, címe: 
 
 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 

…………………………………………. 
Igazolást nyújtó aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
29 A Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatkérő külön felhívására köteles benyújtani 
ajánlattevő 
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13. sz. melléklet 

NYILATKOZAT AZ EL NEM BÍRÁLT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEMRŐL
30 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő> cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem 
tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy  <megfelelő aláhúzandó> 

a. cégünk nem nyújtott be a cégbírósághoz változásbejegyzési kérelmet, így 
el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégünk vonatkozásában nincs. 

 

b. cégünk benyújtott a cégbírósághoz változás bejelentési kérelmet, így 
cégünk vonatkozásában van el nem bírált változás bejelentési kérelem, 
melynek tartalma az alábbiakra terjed ki: 

 <tartalom leírása> 
 

<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                 
30 Közös ajánlattevők esetében külön-külön kitöltendő nyilatkozat 
Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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14. sz. melléklet 

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KKV. SZERINTI MINŐSÍTÉSÉRŐL
31 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 

Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 

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

a) hogy a(z) ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról32 szóló 2004. évi XXXIV. tv. 
(továbbiakban KKV.) 3. § értelmében  

- mikrovállalkozásnak 

- kisvállalkozásnak 

- kis- és középvállalkozásnak minősül  
 

b) a(z) ajánlattevő nem tartozik az említett törvény alá. 
 

 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
31 Közös ajánlattevők esetében külön-külön kitöltendő nyilatkozat 
Ajánlattal együtt benyújtandó!  
32 A kis- és középvállalkozások meghatározása 
3. § (1) Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 

millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
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15. sz. melléklet 

NYILATKOZAT AZ ÜZLETI TITOKRÓL
33 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 
Alulírott <képviselő neve>34, mint a(z) <ajánlattevő neve>35 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 
 

nyilatkozom, 
 

 hogy a jelen közbeszerzési eljárás során keletkező dokumentumok kivétel nélkül és teljes 
terjedelmében nyilvánosságra hozhatók, azokban üzleti titkot képező, és ezáltal védendő 
információk nem találhatók.  
 

 hogy az alább megnevezett iratokat elkülönített módon, üzleti titokként helyeztük el az 
ajánlatban, kérjük ezeknek a Kbt.44. § (1) bekezdése szerint üzleti titokként való kezelését: 
 
 Iratok:................................................................... 
 ---------------------------------------------------  
 Indoklás: ............................................................. 
 .............................................................................. 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
              

…………………………………………
…  
Ajánlattevő36 cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Üzleti titok fogalma (Kbt. 44. § (1)) „A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, 
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) 
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna” 
34 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
35 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
36 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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16. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A FÉNYMÁSOLATBAN CSATOLT IRATOKRÓL 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 
Alulírott <képviselő neve>37, mint a(z) <ajánlattevő neve>38 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az általam az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról 
fénymásolás útján készített, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes 
egészében megegyeznek. 
 

<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő39 cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
38 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
39 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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 17. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT AZ IDEGEN NYELVŰ IRATOK MAGYAR NYELVŰ FORDÍTÁSÁRÓL 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
Alulírott <képviselő neve>40, mint a(z) <ajánlattevő neve>41 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az általam a fenti eljárásban ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi irat 
magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű 
fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti 
iratok tartalmával. 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő42  cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
41 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
42 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó adott esetben. 
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18. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEK. SZERINT 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 
Alulírott <képviselő neve>43, mint a(z) <ajánlattevő neve>44 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 
  

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az ajánlattétel során figyelembe vettem az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére vonatkozó ajánlatkérői előírásokat. 
Jelen benyújtott ajánlatunkra vonatkozóan nyertességünk esetén vállaljuk, hogy a kért 
ellenszolgáltatás fejében a szerződést megkötjük és teljesítjük.  
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő45 cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
44 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
45 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó eredetiben aláírva! 
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19. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A BENYÚJTOTT NYOMTATOTT ILLETVE ELEKTRONIKUS FORMÁTUMÚ 

AJÁNLAT AZONOSSÁGÁRÓL 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 
Alulírott <képviselő neve>46, mint a(z) <ajánlattevő neve>47 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf fájl) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.   
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő48 cégszerű aláírása 
 
 
 
  

                                                 
46 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
47 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
48 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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20. sz. melléklet 

NYILATKOZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSRÓL 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 
Alulírott <képviselő neve>49, mint a(z) <ajánlattevő neve>50 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 

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

hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban kibocsátott valamennyi kiegészítő tájékoztatást 
átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem. 
 
helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő cégszerű aláírása51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő neve. 
50 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
51 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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21. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TERVEZETRŐL 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 
Alulírott <képviselő neve>52, mint a(z) <ajánlattevő neve>53 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 
n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a Közbeszerzési dokumentációban csatolt Szerződés tervezetet, az abban foglalt 
szerződéses feltételeket elfogadjuk.   
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő54 cégszerű aláírása 
 
 
 
 

  

                                                 
52 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
53 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
54 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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22. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÁSRÓL ÉS BIZTOSÍTÉKRÓL 

Tárgy: Acélcsőgyártó-csarnok kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt 
keretében. 

 
 
Alulírott <képviselő neve>55, mint a(z) <ajánlattevő neve>56 cégjegyzésre jogosult képviselője 
felelősségem tudatában 
n y i l a t k o z o m, 
 
hogy nyertességünk esetén ajánlatkérő által előírt biztosításokat a szerződés aláírásáig megkötjük, 
illetve a már meglévő biztosításunkat kiterjesztjük ajánlatkérő által meghatározott összegre. 
(Ajánlati felhívás 23.12 pont)  
 
Továbbá nyilatkozom, hogy a szerződés tervezetben előírt biztosítékokat határidőre benyújtjuk. 
 
<helység>, 2018. <hónap> <nap> 
 
 
 
 …………………………………………. 

Ajánlattevő57 cégszerű aláírása 
 
 
 
 

  

                                                 
55 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
56 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a konzorcium megnevezését, fel kell tüntetni. 
57 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 

Ajánlattal együtt benyújtandó! 
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23/B. sz. melléklet 
 

S Z A K M A I  Ö N É L E T R A J Z 58 ( 1 )  

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

 

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ SZAKMAI 

TAPASZTALAT ISMERTETÉSE 

  

Korábbi tapasztalat 

ismertetése, KEZDÉSI és 

BEFEJEZÉSI időpontjai ( 

év/hónap pontossággal) 

Ellátott munkakör és feladatok felsorolása 

olyan részletességgel, hogy abból az 

alkalmassági minimum követelményeknek 

való megfelelőség és (ha van) a szakmai 

többlettapasztalat is megállapítható legyen 

Szakmai tapasztalat 

hónapokban 

   

   

   

   

   

a)  A bemutatott szakmai tapasztalat összesen  

a) Az ME-É vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez 

szükséges minimum szakmai tapasztalat 

 

a)– b)    Az értékelési szempont szerint önállóan értékelésre kerülő   szakmai 

tapasztalat összesen (a) és b) sor különbsége) 

 

 

 

MUNKAHELYEK 

Mettől meddig (év-év) Munkahely megnevezése / Beosztás 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

                                                 
58 A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember alkalmasságának megítéléséhez 
szükséges összes információt, valamint a 2. részszempontra a Felolvasólapon tett megajánlás alátámasztását! 
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Alulírott ……………….  szakember59 kijelentem, hogy részt veszek a „Acélcsőgyártó-csarnok 
kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt keretében.” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok 
dolgozni és dolgozni kívánok a szerződés megkötésétől a szerződés teljesítéséig, az ajánlatban 
szereplő munkakörben, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 

 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amely az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná.   

 

 

 

 

 

…………………… 2018. ……………. hó ………nap. 
 

 

 

……………………………… 

 

Szakember saját kezű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek külön nyilatkozatot kell aláírnia. 
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23/B. sz. melléklet 
 

S Z A K M A I  Ö N É L E T R A J Z 60 ( 2 )  

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

 

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ SZAKMAI 

TAPASZTALAT ISMERTETÉSE 

  

Korábbi tapasztalat 

ismertetése, KEZDÉSI és 

BEFEJEZÉSI időpontjai ( 

év/hónap pontossággal) 

Ellátott munkakör és feladatok felsorolása 

olyan részletességgel, hogy abból az 

alkalmassági minimum követelményeknek 

való megfelelőség és (ha van) a szakmai 

többlettapasztalat is megállapítható legyen 

Szakmai tapasztalat 

hónapokban 

   

   

   

   

   

a) A bemutatott szakmai tapasztalat összesen  

b) Az ME-G vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez 

szükséges minimum szakmai tapasztalat 

 

a)-b)   Az értékelési szempont szerint önállóan értékelésre kerülő szakmai 

tapasztalat összesen (a) és b) sor különbsége) 

 

 

 

MUNKAHELYEK 

Mettől meddig (év-év) Munkahely megnevezése / Beosztás 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember alkalmasságának megítéléséhez 
szükséges összes információt, valamint a 2. részszempontra a Felolvasólapon tett megajánlás alátámasztását.! 
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Alulírott ……………….  szakember61 kijelentem, hogy részt veszek a „Acélcsőgyártó-csarnok 
kivitelezése a TOM-FERR zrt. részére a GINOP 1.2.7-17 számú projekt keretében.” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok 
dolgozni és dolgozni kívánok a szerződés megkötésétől a szerződés teljesítéséig, az ajánlatban 
szereplő munkakörben, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 

 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amely az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná.   

 

 

 

 

 

…………………… 2018. ……………. hó ………nap. 
 

 

 

……………………………… 

 

Szakember saját kezű aláírása 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek külön nyilatkozatot kell aláírnia. 
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4 Közbeszerzési Műszaki Leírás 
 
 

 
 

ÉPÜLET ISMERTETŐ MŰSZAKI  LEÍRÁS 
 
Tom-Ferr Zrt. 
Gyártó csarnok kivitelezési terve 
H-280 Tata 
Ipari park 460/177 Hrsz. 
 
Tervezési program: 
 
A TOM-FERR Zrt. két telephellyel rendelkezik. A budapesti központ 1994-ben acél cső 
nagykereskedésként, a tatai gyáregység 2008-ban nyitott, ahol az autóipar részére készítenek cső 
és rúd keresztmetszetű alkatrészeket. Csőhajlítás és darabolás történik nagy pontosságú CNC 
gépekkel. A cég megrendelései folyamatosan nőnek, ezért a meglévő üzemet mára kinőtték, a 
jelenlegi telephellyel szemben lévő 10 Ha-os területre új ~ 4000 m2-es üzemet építenek. Az 
üzemben meglévő csőhajlító egység részére gyártanak csöveket, így részben megszűnik a pesti 
telephelyről történő folyamatos csőszállítás. A csöveket acéllemezekből hajlítják és hegesztik 
össze egy görgősor segítségével. 
 
Műszaki adatok: 
 Beépített alapterület:  4136,72 m2 
 Telek terület:    10305,0 m2 
 Beépítési százalék:  40,14% 
 Zöldterület:   31,65% 

Rendezett terepszint:  -0,05 
 Földszinti padlóvonal:  +- 0,00 m 
 Párkánymagasság:  +11,48 m 
 Gerincmagasság:  +13,42 m 
 Építménymagasság:   11,47 m 
 +0,00 =137,45 mBf 
  
Hasznos alapterület: 
 Összesen:    4 322,30m2      
 
S z e r k e z e t e k : 
A csarnok 1 dilatációból áll. A csarnok befoglaló mérete 32 * 126 m. 
Kéthajós csarnok 14 és 18 m fesztávokkal. 
A csarnok metszete aszimmetrikus. A középső oszlopok magassága 180 cm magasabb. A pillérek 
osztásköze 6 m. Belső pilléreknél 2 helyen 12 m. 
A csarnok mindkét hajójában daru kerül elhelyezésre. A daruk 5, 10 illetve 25 t teherbírással 
tervezettek. 
A csarnokon belül készül irodarész. 
Az iroda előregyártott pillérekkel, gerendákkal és panelfödémmel tervezett. 
A panelfödémre 5 cm vasalt felbeton készül. 
A csarnok előregyártott pillérekre támaszkodó fióktartókból épül. 
A szélső tartók vasbeton szegélytartók. A fióktartók fesztávolsága: 14 és 18 m. 
A szegélytartók fesztávolsága: 4. 6 és 6 m. 
A tervezett középső mestergerendák fesztávolsága 12 m (2 helyen készül). 



54 
 

A homlokzati panelok 460 - 600 cm osztásközre készülnek. 
A zárófödém hőszigetelt panel acél szelemenekre fektetve. 
A szelemenek Lindab „Z” szelvények. 
Az épület alapozása mélyalapozás. A mélyalapozás teveit kivitelező készíti. 
A talajmechanika javaslat alapján a váz, és a gépalapokon kívül, a padló mélylapozása is 
szükséges. A technológia által megadott gépterhek a következők szerint alakulnak: Függőleges 
terhek: 10 – 300 kN. A mértékadó megoszló teher a padlón: 150 kN/m2. 
Az adott pontalapok a padlót megszakítják. A mértékadó vízszintes terhek: +-10 – 105 kN, adott 
ponton. A mértékadó gépalap nyomatéki érték: 180 kNm. 
A vízszintes gépterhek jellemzően aknára és a padlóra terhelnek. 
A technológiához különböző méretekkel padlócsatornák készülnek. 
A padlócsatornák mérete jellemzően azonos (mélysége). 
Az alsó szint beállítása aljzatbeton felbetonozással kerül kialakításra. 
A padlócsatornák 20 - 30 cm falvastagsággal tervezettek alsó, szélső egyoldalú hálóval. 
Betonminőség C-30/37. A mélyebb aknák 30 cm vastagsággal készülnek. 
A nagy mélységű akna 50 cm falvastagsággal és 80 cm alaplemezzel kivitelezhető. 
A mértékadó a felúszás elleni védelem (növelt vastagságok). A nagy akna vízzáró betonból 
készül. A kivitelezés miatt szádlemezes megtámasztás szükséges. 
A technológia területén tervezett aknarendszer kivitelezése, szakaszolása összehangolandó a 
beépítésre kerülő nagyméretű acél csomólemezek (30 mm vtg.) elhelyezésével. A csomólemez 
bekötő karmai miatt a beállított csomólemezek alatti tér kibetonozása megfelelő vastagsággal 
történhet csak. 
A csomólemezek részben az aknákra kerülnek. Ezeken a helyeken az aknák betonozása is 
szakaszolandó. A beépítendő gépkeretek is részben az aknákra ülnek rá. Itt a betonozás szintén 
több ütemben kerül kivitelezésre. Az elhelyezési tűrési pontosságokat a technológiai tervezők 
határozzák meg. 
 

Épületgépészet: 

VÍZELLÁTÁS 

Ivóvízellátás 
Az épületen belüli szétválasztott ivóvíz és oltóvíz - hálózat a telephelyen belüli tervezett 
alapvezeték - hálózatról építendő ki.  
Használati melegvíz-ellátás 
A használati melegvíz előállítása a kazánházban telepített Bosch Condens 7000 ZSBR-28-3 E23 
típusú kondenzációs falikazánokról történik 500 literes, indirekt fűtésű melegvíztárolón keresztül. 
Tüzivíz 
A gyártócsarnokban és a fejépületen belül a fali tűzcsapokat kell telepíteni, 20 m –es hosszúságú, 
lapos tömlős kivitelben. 
 

CSATORNÁZÁS 

Szennyvíz-elvezetés 
A keletkezett kommunális jellegű szennyvizeket a vízvételi helyektől gravitációsan vezetjük el. A 
térszint ( vasalt aljzatbeton ) alatt a vonatkozó szabványnak megfelelően PE csővezetékből 
építendő ki a szennyvíz lefolyó hálózat. 
A szabadon szerelt szennyvíz lefolyóhálózat KA-PVC és KG-PVC csőből és idomokból 
építendő ki.  
 

FÖLDGÁZ ELLLÁTÁS 

A közterületen kiépített középnyomású gázelosztó hálózatról történik, kiépítendő leágazó 
vezetékről fogyasztói hálózat átalakításával. A telekhatáron belül telepítendő gázfogadó 
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állomásban kerül elhelyezésre a nyomáscsökkentő berendezés (VF-100/74; pbe=3,0 bar pki=100 
mbar) és átszámítóval rendelkező gázmérő (G-40). A gázfogadó állomástól a fogyasztási helyekre 
(kazánház, csarnok) emelt kisnyomású (100 mbar) gázvezeték lép be.  
A.) A fejépület komfort hőellátására1 db Bosch Condens 7000 ZSBR-28-3 E23 típusú kazánt 
tervezetünk. 
B.) A csarnok területét 1 db OHA 400-250-U120;  Qf=230 kW/db teljesítményű mono 
földgázüzemű hőszalag fűti. A gázüzemű hőszallagok gázégője az épületen kívül egy egyedi 
tartószerkezetre lesznek szerelve.  
 

FŰTÉS 

Gyártócsarnok terület 
Energiatakarékossági szempontok miatt nem alkalmazunk légfűtést, hanem gáztüzelésű, 1 db 230 
kW-os teljesítményű OHA 400-250-U120 mono földgázüzemű hőszalag fűti.  
Iroda épületrész 
Az épület fűtéséhez és a használati melegvíz előállításhoz szükséges hőenergiát, 1db Bosch 
Condens 7000 ZSBR-28-3 E23 gáztüzelésű kondenzációs melegvíz kazánnal biztosítjuk.  
A szekunder oldalon az radiátoros fűtőkör valamint a használati melegvíz előállítás is önálló 
keringtető szivattyúval rendelkezik. A fűtési rendszer radiátoros hőleadókkal tervezett fűtési 
rendszer.  
 

LÉGHŰTÉS 

Az emeleti irodai helyiségekben és a fsz – i laborban LG multi-split léghűtő berendezést 
telepítését irányoztuk elő. Az egyes helyiségekben oldalfali beltéri egységek telepítendők. A split 
berendezése kültéri egységei a csarnok iroda feletti belső falára telepítendőek. 
 

SZELLŐZÉS 

Szociális blokk –WC – k, zuhanyzók 
A helyiségek önálló, a szellőzési rendszertől független gyűjtőcsatornás légelvezetést kapnak.  A 
levegő elvezetése helyiségenként telepített Airvent Limodor típusú, világításkapcsolóról 
működtetett helyiségszellőző ventilátorokkal történik. A légcsatorna-hálózat csőanyag minősége, 
horganyzott acéllemez, szigetelve. 
 

SŰRÍTETTLEVEGŐ ELLÁTÁS 

A sűrített levegő előállítása 1 db Boge gyártmányú ( Pü=7,5 bar) léghűtésű , és csavar 
kompresszorral és önálló hűtve szárítóval történik, a csarnoképület mellé kialakítandó 
kompresszor-gépházba történő telepítésével. A kompresszort, hűtveszárítót és a légtartályt is a 
technológiai beszállító hozza. 
A gyártócsarnoki technológia sűrített-levegővel történő kiszolgálására ellátó hálózat kiépítését 
tervezzük, kívül horganyzott fekete acélcsővel, és szakaszoló szerelvényekkel.  
 

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG: 

Külső elektromos energiaellátás 

A becsült elektromos energiaigény  996 kW, 3x400/230V feszültségszinten. A telephely villamos 
energiaellátása az ELMŰ közcélú 20 kV-os hálózatáról történik új csatlakozási pont létesítésével. 
A mérési pont mérőváltós kialakítású és a telekhatáron kerül elhelyezésre. A mért fővezeték a 
mérőórától földben fekteve érkezik a főelosztóhoz. A villamos energia vételezése 20 kV-on 
történik és saját belső transzformátorról lesz leágaztatva a 0,4 kV-os betáplálás. A főelosztó a 001 
jelű üzemcsarnok helyiségben lesz elhelyezve a transzformátorházhoz legközelebbi ponton 

Belso   elektromos energiaellátás  
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A létesítmény energiaellátása a 001 jelű helyiségben elhelyezett főelosztóból történik. Az FE jelű 
főelosztóból kerül megtáplálásra az FE1 jelű irodai elosztó. Az üzemcsarnok főbejáratainál (öt 
darab összesen) tűzvédelmi lekapcsolási lehetőség van kialakítva illetve az emeleten további egy 
darab. Az energiaellátás kisfeszültségen (400/230V) történik. Az elosztószekrények önhordó, 
acéllemez szerkezetű  vagy űvegszálerősítésű műanyag szekrények, falon kívüli kivitelben alsó 
(FE) illetve felső (FE1) betáplálással 

 

Villámvédelem: 
 A kockázatelemzés értelmében az épület Villámvédelemmel kell ellátni ami:  
Villámvédelmi szint: III. LPL  
Villámvédelmi rendszer osztálya: III. LPS  
Az épület villámvédelmét a telepített egyedi felfogókkal alakítjuk ki, úgy hogy a teljes épület 
védett térbe kerüljön. A 24 darab csúcs megfelelő védelmet jelent a teljes épületre. Felfogóként 
Ø16 mm horganyzott köracél felfogókat alkalmaztunk betongúlás tartóval.  
A levezető a villámhárítónak az a része, amely a felfogót összeköti a földeléssel. Levezetőként az 
épület Vasbeton pilléreit használjuk, ahova előre elhelyezzük a levezetőket, a levezetőkben 
mérési helyet kell kiképezni 1,5m-es magasságban, amiket fel kell iratozni, a mérés beazonosítása 
miatt.  
A villámhárító földelő az e célra készített, a talajba süllyesztett vezetők összessége, amelyek 
érintkeznek a talajjal. Az épület alaptestjeit használjuk betonalap földelőnek egyedi földelő 
hálózattal kell kialakítani. Tekintettel a nagykiterjedésű területre és a talaj minőségére, a potenciál 
rögzítése miatt kiegészítő szondákat alkalmazunk. A földelés eredő szétterjedési ellenállása: max. 
10 ohm.  
A betonalap földelőket az aljzatbeton elkészítése előtt méréssel kell ellenőrizni a megfelelőségét.  

 
KÜLSŐ KÖZMŰVEK: 

Vízellátás 
A Halász utcában, a meglévő út telek felöli padkájában, a 460/177 hrsz-ú 
telephelyig NA200 dimenziójú vízvezeték került kiépítésre, mely jelenleg 
ágvezetékként üzemel.  a Gázgyár utca - Halász utca nyomvonalon NA200 dimenziójú 
vízvezetéket tervezett, melynek kiépítése a 
közeljövőben várható. A szakági tervezők adatszolgáltatása alapján, a vízigények az alábbiak: 
- Kommunális: 1,5m3/d 
- Tüzivíz: 
Belső: 300 l/min 
Külső: 3600 l/min 
 
Tervezett szennyvízelvezetés 
A Halász utcában halad az ipari park NA300KGPVC szennyvízfőgyűjtője, mely 
fogadja a telek már kiépítésre került NA200-as bekötését. A telken keletkező 
szennyvizek befogadójaként, a meglévő bekötésen megépített tisztítóakna 
vehető figyelembe. Az épületgépész adatszolgáltatás alapján, a keletkező szennyvíz mennyisége: 
1,5m3/d. 
A tervezett S-1-0 jelű, NA160KGPVC csatorna, a telekhatáron belüli átadási 
pontban megépített tisztítóaknától indul, majd az épület Ény-i homlokzata előtt 
elfordul és fogadja az épület szennyvízkilépéseit. 
 
4. Tervezett csapadékvíz elvezetés 
A telek NA400 dimenziójú csapadékvíz bekötése is megépült, a telekhatáron 
belüli átadási pontban tisztítóaknával. Az ezen aknától induló C-1-0 jelű, 
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NA400-300KGPVC csapadékvízcsatorna fogadja a tervezett csarnok, ÉK-i 
homlokzatának tetővízlevezetéseit, valamint a személygépkocsi parkolók 
csapadékát. Ezen csatornába köt a kompresszor gépház tiszta kondenzvizét 
szállító kilépés is. 
 
Utak, parkolók: 
 A bekötő út a 0+025-0+0150 szelvények között 8,50 m, majd a 0+170-0+210 szelvények között 
5,50 m széles burkolat épül. Az épület DNY-i oldalán 2 db várakozóhely épül a kamionok 
számára 3,00 m szélességben, 38,0 m hosszon. A bekötő út a Halász utca és a Gázgyár utca 
burkolatára is 12,0-12,0 m sugarú ívekkel csatlakozik. Az épület D-i oldalán az út burkolatát 
hullámoztatni szükséges. A kialakult mélypontokba víznyelőt kell elhelyezni. A Gázgyár utcában 
81,0 m hosszon merőleges személy gépkocsi parkoló épül. A parkoló állások 5,0 m mélyek és 
2,50 m szélesek.  
Összesen 30 db parkoló alakítható ki.  
 
Víztelenítés: 
A munkatérhatárolás kialakítása 
Az előirányzott munkatérhatárolás egyben megoldja a víztelenítés kérdését is, emiatt külön 
víztelenítő rendszert nem tervezünk. A nagy mélységből adódó szádolási mélység a magassági 
helyigénye miatt az akna megépítése meg kell hogy előzze a csarnok építését. Ugyanakkor az 
alapozási technológia kérdése, hogy az akna által megközelített 2 alaptestnél a mélyalapozás 
megelőzze-e az akna kivitelezését. 

A munkatérhatárolást előzetesen 2 ütemben tervezzük megoldani. Első ütemben az akna 
kontúrján körben 1,0-1,0 m-rel túlnyúlóan egy 12,0 m-es szádlemezek leveréséből álló, 5,7m x 9,5 
m alapterületű munkateret kell kialakítani. A sarkok merevítésén kívül a két hosszanti oldalt 
egymáshoz kitámasztva 3 sorban javasoljuk dúcolni. Az alsó megtámasztást a szádlemez alsó 2,0 
m-es befogása biztosítja. Az alaplemez megépítése után az első munkahézagot az alsó dúcsor 
alatt lehet kialakítani. Az akna szerkezetének megszilárdulása után az akna és a szádlemez közötti 
teret sovány betonnal kell kitölteni. A szádlemez kihúzhatóságát a lemez és a beton közötti 
fóliázással kell biztosítani. 

Amint a sovány beton megszilárdult, az alsó dúcsor visszarablásával lehet a 2. dúcsorig, 
illetve munkahézagig elvégezni az akna szerkezetének építését. Ezzel a tecnológiával a -3,4 m-es 
szintig lehet az aknafalazatot, illetve a mögöttes sovány beton kitöltést beépíteni. A -3,4 m-es 
szint elérése és a beton megszilárdulása után a szádlemez visszarabolható.  

A -3,4 m-es szinttől fölfelé az akna több irányba, változatos geometriával kiszélesedik. 
Ennek megépítéséhez önmagában a munkagödör kiemelés rézsűsen is megoldható lenne, 
azonban a munkagödör fenékszintjét kb. 1,0 m-rel meghaladó talajvízszint miatt egy második, 
kisebb mélységű szádfal kialakítása javasolt. Kialakítása előtt azonban célszerű leellenőrizni az 
aktuális talajvízszintet.  
 A 2. ütemben kialakítani tervezett szádfal nyomvonala is az 1. sz. mellékleten látható. A 
körbekerített munkatér befoglaló mérete 7,6m x 10,6 m. Annak érdekében, hogy a 6,0 m-es 
szádlemezek alkalmazhatóak legyenek, a verést célszerű a -1,0 m-es szintről végezni. Így a 
szádlemez alsó vége a -7,0 m-es szintre kerül, kb. 2,0 m-t beállva az agyagba. Tekintettel arra, 
hogy a befogási arány nagyobb, mint 60 %, várhatóan hátrahorgonyzás nem szükséges. 
 

 
A Műszaki Ütemtervvel szembeni követelmények: 
 

A műszaki ütemtervet MS project (vagy hasonló funkcionalitással rendelkező) programmal kell 
elkészíteni és így kell átadni a megrendelő részére, a műszaki ütemterv tartalmazza a 
munkaterület átadásának ütemezését, a munkák megkezdésének és befejezésének időpontját, 
valamint a munkák ütemezését havi bontásban, a kötbérterhes szakaszhatáridőket, a 
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változtatásokra vonatkozó utasítások határidőit. A környezetvédelmi és hulladék gazdálkodási 
tervet a vállalkozó a szerződés aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül köteles elkészíteni (az 
ajánlatában benyújtott tervek vonatkozásában aktualizálni és teljes körűen részletezetté tenni) és a 
megrendelő részére jóváhagyás céljából átadni. a megrendelő e terveket 5 (öt) munkanapon belül 
véleményezheti. a vállalkozó e terveket a megrendelő észrevételei alapján köteles további 5 (öt) 
munkanapon belül véglegesíteni és azokat az így véglegesített formában kell a szerződéshez 
csatolni. a vállakózó által elkészített és a megrendelő által jóváhagyott környezetvédelmi és 
hulladék gazdálkodási tervet a vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani és az 
alvállalkozókkal betartatni. 
 

 
 
 
 
 


