


2 

TARTALOM 

I. FEJEZET ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

II. FEJEZET AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

III. FEJEZET IRATMINTÁK 



3 

I. FEJEZET 

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 

 

I.1. A beszerzés tárgya  

 

Az Ajánlatkérő (Országos Vízügyi Főigazgatóság – 1012 Budapest, Márvány u., 1/D.), a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 112. § (1) bekezdése szerinti, 

nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indít a „Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi 

duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú projekthez 

kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása FIDIC Sárga Könyv alapján" tárgyában. 

 

Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket, 

amelyeket az eljárást megindító felhívás és a jelen ajánlati dokumentáció (továbbiakban: dokumentáció) 

tartalmaz. 

 

I.2. A dokumentáció beszerzésének feltételei 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a http://www.ovf.hu, ezen belül a 

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek elérhetőség alatt a projekt megnevezésével oldalon belül teljes 

terjedelemben, térítés mentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás 

közzétételének napjától. A dokumentáció, ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az 

eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a 

dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak 

elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A dokumentáció letöltésének igazolására a kitöltött és 

cégszerűen aláírt regisztrációs lap szolgál, amelyben a dokumentáció ajánlattételi határidőt megelőző 

letöltéséről nyilatkozik a gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, 

telefonszámát, faxszámát és email címét.  

A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell 

küldeni: 

- faxon Hegedűs-Szenteczki Hajnalka részére címezve a +36 52502557 fax számra vagy 

-  elektronikus úton (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátott dokumentumba foglalva e-mail útján) az sz.hajnalka@matrixaudit.hu email címre) vagy  

- az Kbt. 41.§ (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítéssel vagy 

- az ajánlatban be kell nyújtani.  

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárta előtti 

megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt alkalmazandó 

eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni az eljárás iránt érdeklődő gazdasági 

szereplőnek. (A regisztrációs lap a dokumentáció iratmintái között megtalálható.) 

A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek fentebbiek szerint történő megküldése vagy az 

ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele. 

 

I.3. A közbeszerzési eljárás dokumentumainak használata 

 

A közbeszerzési dokumentumokban és a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban közölt információkat 

bizalmas anyagként kell kezelni, az Ajánlattevő azokat nem adhatja tovább, és nem publikálhatja. A 

közbeszerzési dokumentumokat csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattétel, illetve annak 

megvalósítása céljából lehet felhasználni.  

 

A dokumentáció letöltését az ún. regisztrációs lap kitöltésével kell igazolni (A regisztrációs lap a 

dokumentáció iratmintái között megtalálható.) A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek történő 

megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele.  

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglétéért, melyeket nem a 

felhívásban megadott fax számra vagy email címre vagy postacímre küldtek meg az ajánlattevők. 

 

I.4. Kapcsolattartás szabályai az eljárás során 
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A Kbt. 41.§ (2) bekezdésére szerint, Ajánlatkérő az alábbi –joghatás kiváltására alkalmas- kapcsolattartási 

formákat határozza meg és a (3) bekezdés alapján írja elő, az eljárás során valamennyi eljáráscselekmény 

dokumentálása, írásbeli nyilatkozatok tekintetében:  

 

 - fax; 

 - az Kbt. 41.§ (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítés; 

 - elektronikus út (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátott dokumentumba foglalva e-mail útján).  

 

A fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívja Ajánlatkérő Ajánlattevő figyelmét arra, hogy azon 

email útján megküldött dokumentumot/nyilatkozatot/kiegészítő tájékoztatás kérést mely nincsen 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró 

dokumentumnak/nyilatkozatnak/ kiegészítő tájékoztatás kérésnek és ezen 

dokumentumot/nyilatkozatot/ kiegészítő tájékoztatás kérést az eljárás során figyelmen kívül hagyja! 

Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak és nem fogadja el, a kézjeggyel 

(aláírással) ellátott, majd csatolmányként egyszerű e-mailben megküldött dokumentumot sem. 

 

I.5. Eljárás nyelve, Fordítás 

 

Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 

iratok alkalmasak. Nem magyar nyelvű irat (okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb.) benyújtása 

esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. 

Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős 

fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. Ajánlatkérő a fentieken túl 

elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. A fordítás tartalmának a 

helyességéért az Ajánlattevő a felelős. 

 

 

 

 

I.6. Irányadó idő 

 

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő 

szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi. 

 

I.7. Árfolyamok 

 

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál Magyar Nemzeti Bank által 

meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek 

tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes 

devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Ha az adott nap nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon 

meghatározott árfolyamot kell figyelembe venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank 

nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás 

feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A 

nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a 

kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 

 

I.8. Az ajánlat elkészítésének költsége 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő 

semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 
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I.9. Irányadó jog 

 

Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A 

közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

I.10. Közös ajánlattevők 

 

Ajánlattevő a Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján jogosult más ajánlattevőkkel közös ajánlatot benyújtani. 

Ebben az esetben a közös ajánlattevők kötelesen maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 

kell a közös ajánlattevők megjelölését. Tehát valamennyi közös ajánlattevők által tett nyilatkozatnak 

tartalmazni kell a közös ajánlattevők megnevezését!  

 

Közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell a közös ajánlattevők 

által cégszerűen aláírt Közös Ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi 

követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 

nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 

közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti 

eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő 

felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is 

kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel;  

d) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 

vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséért.  

 

I.11. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó 

Dr. Kerekes Ferenc, nyilvántartási szám: 00140, 4060 Balmazújváros, Batthyány köz 4., mail: 

ferenc.kerekes@matrixaudit.hu 

 

I.12. Fogalmak: 

 

A vízépítés fogalmán Ajánlatkérő a vízgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó építési/ 

fejlesztési/rekonstrukciós kivitelezési tevékenységet ért. 

 

Árvízi védekezésen Ajánlatkérő az elrendelt a III. és rendkívüli védekezési készültséget érti. A III. és 

rendkívüli védekezési készültség fogalma alatt Ajánlatkérő a 232/1996. (XII. 26.) a vizek kártételei elleni 

védekezés szabályairól szóló Korm. rendelet 1.§ 8. és 9. pontjában meghatározott fogalmat érti. 

 

OVF vízrajzi fogalomtárában (http://www.ovf.hu/hu/vizrajzi-fogalomtar) meghatározott fogalmak: 

 

Vízgazdálkodás: A természet vízháztartásának a társadalom szükségleteivel való optimális 

összehangolására irányuló tervszerű tudományos, műszaki, gazdasági és igazgatási tevékenység; a vizek 

hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés. 

 

I.13. Szakmai ajánlat 

 

Ajánlatkérő szakmai ajánlaton a Kbt. 3. § 37. pontban megadottaknak megfelelő dokumentumokat érti. 

 

 



6 

 

I.14. Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bekezdése alapján 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a szervezeteknek a 

nevét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály, Bányászati Osztály  

 

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Földművelésügyi Minisztérium 

 

A tájékoztatáskéréssel kapcsolatos díjakat az ajánlattevőnek kell viselnie. 
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II. FEJEZET  

AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK  

 

II.1. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a 

közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt. 56. § szerint) kiegészítő 

tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy 

telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az ajánlattevő 

által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a http://www.ovf.hu , ezen belül a 

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek elérhetőség alatt a projekt megnevezésével oldalon belül teszi 

elérhetővé. Tekintettel erre, kérjük, hogy ajánlattevők folyamatosan kísérjék figyelemmel a 

honlapon jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben fellelhető információkat. Ajánlatkérő külön 

nem értesíti az ajánlattevőket arról, ha a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó válaszait feltette a 

honlapra. 

 

Az így megadott válaszok, kiegészítő iratok a dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel köteles 

valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni. 

 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét hogy minden kiegészítő tájékoztatás kérést meg 

kell küldeni szerkeszthető (Word) formátumban is az sz.hajnalka@matrixaudit.hu email címre! (a 

szerkeszthető formátum megküldését kizárólag ajánlatkérő munkájának elősegítése céljából kéri, 

joghatás kiváltására nem alkalmas, ezért a szerkeszthető verzió megküldése történhet egyszerű 

emailben is, nem szükséges fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailben küldeni). 

 

Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők 

nem a felhívásban megadott elérhetőségekre küldtek meg! 

 

II.2. Helyszíni bejárás 

 

Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő az érdeklődők részére helyszíni bejárást tart annak érdekében, 

hogy ajánlatukat a helyi viszonyok pontos ismeretében tehessék meg. A nem konzultációs jellegű helyszíni 

bejárás időpontja 2017.05.02. 11:00 és a találkozás helye: Körösladány duzzasztómű. A részvétel költségeit 

(beleértve a helyszínre való kijutást) az Ajánlattevők maguk viselik. A helyszíni bejáráson való részvétel 

minden Ajánlattevő saját felelőssége. 

A helyszíni bejárás célja a tervezési és építési helyszín megismerése. A helyszíni bejáráson ajánlatkérő 

kérdésekre nem válaszol, ajánlattevők kérdéseiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó szabályok 

szerint, írásban tehetik fel. 

 

II.3. Utasítások a jegyzékek elkészítéséhez 

 

A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni a mellékletben felsorolt és az 

ajánlattevő által az alábbi utasításoknak megfelelően elkészítendő jegyzékek. 

 

1. sz. jegyzék: Vállalkozói javaslat 

Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével kell 

megtennie. 

Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a Megrendelői 

Követelményekre (III. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció (V. kötet) által 

meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési 

szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, 

ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő 

ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott 

http://www.ovf.hu/
http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek
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indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába, azzal, hogy az engedélyeket, a tájékoztató 

mennyiségeket, a régészeti és vizsgálati dokumentációkat nem kell csatolni. 

A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés teljesítése során 

ilyen indokkal az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű ajánlati árat meghaladó költsége kifizetését 

Ajánlattevő nem követelheti. 

Az indikatív tervtől eltérő vállalkozói javaslat választása esetén az eltéréssel érintett létesítményre, 

szakaszra vonatkozóan a hatályos szabályozás szerinti elvi engedélyes tervdokumentáció tartalmának 

megfelelő részletezettségű tervet kell benyújtani. 

 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy 

részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.   

Amennyiben részben vagy egészben eltérnek az indikatív tervtől Ajánlattevő nevezze meg milyen módon 

és hol tér el az indikatív tervtől. 

 

2. sz. jegyzék: Egyenértékű tételek 

Abban az esetben, ha ajánlattevő az átadott tervekben megjelölt márkájú, típusú alapanyagoktól, 

eszközöktől, berendezésektől eltérőt kíván megajánlani, akkor csatoljon be tételes kimutatást, melyben 

bemutatja a helyettesített anyagot, alapanyagot, eszközt, berendezést, a helyettesítő terméket, és csatolja az 

egyenértékűséget igazoló dokumentumot, valamint nyilatkozatát, amelyben vállalja a vízjogi létesítési 

engedély módosítását, ha olyan anyagot ajánl, amely miatt a módosítás szükséges. 

 

II.4. Biztosítékok 

 

II.4.1. Ajánlati biztosíték 

 

Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték 

összegszerűen meghatározott mértéke bruttó 5.000.000.- HUF, azaz ötmillió forint. Az ajánlati 

biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. 

 

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: 

- az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00319841-30005204 számú fizetési 

számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetésével vagy átutalással „KEHOP-1.3.0-15-

2015-00001 kivitelezés – ajánlati biztosíték” - szükséges megjelölni (ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 

figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a 

biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának) 

- A II.4.2. pontban leírt módok egyikén 

 

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig. 

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével.  

 

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó: 

• az Ajánlatkérő számlájára történő befizetést igazoló pénzintézeti bizonylat példányával, vagy 

• az átutalást igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített példányával, vagy  

• a garancia vagy készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányának 

benyújtásával. 

 

A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot 

határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdésében foglaltakra. 

Az ajánlati biztosíték nem válhat a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. 

II.4.2. Biztosítékokkal kapcsolatos további előírások 

Amennyiben az előírt biztosítékok pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy kézfizető 

kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel kerül benyújtásra, úgy a garanciának/kötelezvénynek legalább a következőket 

kell tartalmaznia: 
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– Ajánlattevő mint Megbízó neve, székhelye, 

– garancia/kötelezvény kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt/Megrendelőt kell megnevezni, 

– garanciát/kötelezvényt adó pénzügyi intézmény/biztosító neve, székhelye, 

– közbeszerzési eljárás, szerződés megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják, 

– garancia/kötelezvény összege, 

– garanciát/kötelezvény kezdő napja 

– garancia/kötelezvény lejárata (a felhívásban, dokumentációban rögzítetteknek megfelelően) 

– azt, hogy a garancia/kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 

– azt, hogy a garancia/kötelezvény milyen biztosítékként szolgál 

 

Az ajánlati biztosítékként szolgáló garanciának/kötelezvénynek a fentieken túl tartalmaznia kell, a Kbt. 54. 

§ (4) bekezdése szerinti mindkét fordulatát, továbbá közös ajánlattétel esetén azt, hogy az ajánlati 

kötöttség bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) esetén a 

biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.  

 

Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által 

lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján az ajánlattételi határidő lejártának 

időpontjáig jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú készfizető kezességet vállaló kötelezvény eredeti példányát az 

ajánlat megfelelően tartalmazza. 

 

II.4.3. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési biztosíték) 

 

A biztosítékkal kapcsolatos részletes előírások a 2. kötet I. fejezetében találhatóak. 

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

 

II.4.4. Előleg-visszafizetési biztosíték 

 

A biztosítékkal kapcsolatos részletes előírások a 2. kötet I. fejezetében találhatóak. 

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

 

II.4.4. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésének biztosítéka (jótállási 

biztosíték): 

 

A biztosítékkal kapcsolatos részletes előírások a 2. kötet I. fejezetében találhatóak. 

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

 

II.5. Felelősségbiztosítás 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a 

szerződéskötés időpontjára tervezési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást kell kötnie 

(vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 5 

millió Ft/év és 2 millió Ft/káresemény értékhatárig terjedően Abban az esetben, amennyiben a nyertes 

ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az 

ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel köthet szerződést. 

 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §- alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a 

szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan legalább 80 millió Ft/év 

és 40 millió Ft/kár értékhatárig terjedően. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a 

harmadik személynek okozott kárra is. 

Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt 

biztosítások bármelyikével, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben 

ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 
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II.5. A szerződés teljesítéséhez szükséges szakemberek száma és jogosultsága:  
 

A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az eljárást megindító felhívás 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1-3) pontjában meghatározottaknak megfelelően a 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti: 

1 fő MV- VZ szakterületű felelős műszaki vezető jogosultsággal rendelkező szakemberrel,  

1 fő MV- KÉ szakterületű felelős műszaki vezető jogosultsággal rendelkező szakemberrel, 

1 fő MV- É szakterületű felelős műszaki vezető jogosultsággal rendelkező szakemberrel. 

 

Továbbá nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezni kell az eljárást megindító 

felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.4. pontjában meghatározottaknak megfelelően 

1 fő felsőfokú mérnöki végzettséggel rendelkező szakemberrel. 

 

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén az ajánlatban megjelölt 

szakemberek az előírt szakmagyakorlási jogosultsága tekintetében a kamarai nyilvántartásba vétellel a 

szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint hogy a 

nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és 

tudomásul veszi, hogy ebben az esetben Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó 

ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 

 

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezői munka 

elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének 

időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara 

névjegyzékében.  

A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan is, hogy 

nyertessége esetén Ajánlattevő – vagy az általa az adott tervezői munka elvégzésére foglalkoztatott 

szakember – legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelni fog a tervezői szolgáltatás 

tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében valamint hogy a kamarai névjegyzékbe 

vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és tudomásul veszi, 

hogy ebben az esetben Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a 

szerződést. 

 

II.6. Üzleti titok:  

 

Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban, valamint a 

72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 

2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag 

olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 

tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 

elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 

információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 

A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül 

megfogalmazásra. A Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) alpontja lapján érvénytelen az ajánlat, ha a 44. § (1) 

bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. A gazdasági szereplő nem 

nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3) 

bekezdésében rögzítetteket. 

 

II.7. szerzői jog: 

 

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső 

alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 

felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból 

a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás 

felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 
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II.8. Értékelési szempontok 

 

1. rész-szempont: Egyösszegű ajánlati ár                                                                         súlyszám 50 

 

2. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1. pont alkalmassági követelményt igazoló 

szakember legalább 350 MFt értékű vízépítés kivitelezés tárgyú szerződés 

keretében, vízépítés kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata - (db) 

(min 0 db, maximum 3 db kerül értékelésre)                                              súlyszám: 2 

 

3. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.2. pont alkalmassági követelményt igazoló 

szakember vízépítés kivitelezés tárgyú szerződés keretében, útépítés vagy 

útfelújítás kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata - (db) 

(min 0 db, maximum 3 db kerül értékelésre)                                              súlyszám: 2 

 

4. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.3. pont alkalmassági követelményt igazoló 

szakember vízépítés kivitelezés tárgyú szerződés keretében, épület építésben 

vagy épület felújításban szerzett szakmai tapasztalata - (db)  

(min 0 db, maximum 3 db kerül értékelésre)                                              súlyszám: 2 

 

5. rész-szempont: A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.4. pont alkalmassági követelményt igazoló 

szakember legalább 350 MFt értékű vízépítés kivitelezés tárgyú szerződés 

keretében, gépészeti kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata - (db) 

(min 0 db, maximum 3 db kerül értékelésre)                                              súlyszám: 2 

 

6. rész-szempont: Az M.2.1., M.2.2., M.2.3. és M.2.4. pont alkalmassági követelményt igazoló négy 

szakember, árvízi védekezésben eltöltött ideje (nap) 

(min 0 nap, maximum 400 nap /szakemberenként 100 nap/ kerül értékelésre)                                                                                               

 

                                                                                                                   súlyszám: 42 

 

 

Ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján: 

 

1. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a 

legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati árra a maximális pontot 100 pont adja, a többi megajánlásra a 

Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A fejezet 1. 

pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. Pontszám= (Ár 

legjobb /Ár vizsgált) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

 

2. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min 0 db, maximum 3 db kerül 

értékelésre).  

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1.sz. melléklet A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 3 db-nál 

több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. Ebben az esetben is a többi ajánlat 

pontszámának kiszámítása során – ajánlatkérő legkedvezőbb elemként az értékelési felső limitnek tekintett 

legkedvezőbb értéket (3 db-ot) helyettesíti a képletbe. A 0 db megajánlás a minimális 0 pontot kapja.  

Pontszám= (db vizsgált/db legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

 

3. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min 0 db, maximum 3 db kerül 

értékelésre). 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1.sz. melléklet. A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 3 db-nál 

több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. Ebben az esetben is a többi ajánlat 

pontszámának kiszámítása során – ajánlatkérő legkedvezőbb elemként az értékelési felső limitnek tekintett 

legkedvezőbb értéket (3 db-ot) helyettesíti a képletbe.  A 0 db megajánlás a minimális 0 pontot kapja.  

Pontszám= (db vizsgált/db legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 
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4. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min 0db, maximum 3 db kerül 

értékelésre). 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) 1.sz. melléklet. A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 3 db-nál 

több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. Ebben az esetben is a többi ajánlat 

pontszámának kiszámítása során – ajánlatkérő legkedvezőbb elemként az értékelési felső limitnek tekintett 

legkedvezőbb értéket (3 db-ot) helyettesíti a képletbe. A 0 db megajánlás a minimális 0 pontot kapja.  

Pontszám= db vizsgált/db legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

 

5. rész-szempont: : Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min 0 db, maximum 3 db 

kerül értékelésre). 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám ) 1.sz. melléklet. A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. A 3 db-nál 

több megajánlást tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. Ebben az esetben is a többi ajánlat 

pontszámának kiszámítása során – ajánlatkérő legkedvezőbb elemként az értékelési felső limitnek tekintett 

legkedvezőbb értéket (3 db-ot) helyettesíti a képletbe.  A 0 db megajánlás a minimális 0 pontot kapja.  

Pontszám= db vizsgált/db legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

 

6. rész-szempont: Ajánlatkérő számára a legnagyobb érték a legkedvezőbb (min 0 nap, maximum 400 nap 

/szakemberenként 100 nap/ kerül értékelésre) 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21.-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám ) 1.sz. melléklet. A 

fejezet 1. pontja bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás alapján számolja ki a pontszámokat. Mind a négy 

szakember maximálisan 25 pontot kaphat, e rész-szempontra is a négy szakember tekintetében összesen 

maximum 100 pont adható. Szakemberenként maximum 400 nap mutatható be, a 400 nap feletti tapasztalat 

is a szakemberenként releváns 25 pontot kapja. 

A 4x100 napot meghaladó tapasztalatot tartalmazó ajánlat is a maximális 100 pontot kapja. Ebben az 

esetben is a többi ajánlat pontszámának kiszámítása során – ajánlatkérő legkedvezőbb elemként az 

értékelési felső limitnek tekintett legkedvezőbb értéket (400 napot) helyettesíti a képletbe.  A 0 nap 

megajánlás szakemberenként 0,25 pontot kap. Mind a négy szakember 0 nap megajánlása a minimális 0 

pontot kapja.  A pontszámítás szakemberenként külön-külön kerül elvégzésre az alábbi képlet alapján:  

Pontszám= (nap vizsgált/nap legjobb) x (Pontszám max-Pontszám min)+Pontszám min 

Az így szakemberenként kapott pontszám került összeadásra, ez képezi az 6. rész-szempontra vonatkozó 

összpontszámot.  

 

 

Árvízi védekezésen Ajánlatkérő az elrendelt III. és rendkívüli védekezési  készültségben a védekezési 

munkával szerzett tapasztalatot érti. A III. és rendkívüli védekezési készültség fogalma alatt Ajánlatkérő a 

232/1996. (XII. 26.) a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló Korm. rendelet 1.§ 8. és 9. 

pontjában meghatározott fogalmat érti. 

 

A 2-6. részszempontra tett megajánlást ajánlatkérő a szakember szakmai önéletrajzából ellenőrzi, erre 

tekintettel a szakmai önéletrajzot olyan módon kell elkészíteni és az ajánlat benyújtásakor az ajánlatba 

csatolni, hogy a részszempontok szempontjából releváns gyakorlat egyértelműen megállapítható, 

ellenőrizhető legyen.  

Az időben párhuzamos gyakorlati idő csak egyszer számít bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az 

önéletrajzban a gyakorlati időt év, hónap pontossággal kell megadni. 

 

Amennyiben egy pozíció tekintetében több szakember kerül bemutatásra, akkor a 13. iratmintában az adott 

pozícióhoz megnevezett szakemberek közül, kizárólag az adott pozícióhoz tartozó legfelső sorban 

megnevezett (ha a soron belül több szakember neve szerepel, akkor balról számítva legelső) szakembert 

veszi ajánlatkérő az értékelés során figyelembe. 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 

pont. A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 
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II.9. Ajánlat elkészítése 

 

II.9.1. Felolvasólap 

 

Az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés 

szerinti tartalommal. Ajánlatkérő valamennyi értesítést a felolvasólapon megadott faxszámra vagy e-mail 

címre küldi meg az ajánlattevő részére. Ajánlatkérő felhívja T. ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő nem 

vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő 

kapcsolattartóhoz a megadott kapcsolattartási adatok pontatlansága miatt. 

 

II.9.2. Az ajánlat összeállítása, tartalomjegyzék 

 

Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú 

nyilatkozatokat is benyújthat. Minden – az eljárást megindító felhívásban, és jelen segédletben, valamint 

a Kbt.-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy 

útmutatást a jelen segédlet nem tartalmaz. 

 

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a felhívásban és a dokumentációban előírt dokumentumok egyszerű 

másolatban is benyújthatóak, kivéve az ajánlati dokumentáció II.9.2 pont tartalomjegyzékében megjelölt 

dokumentumok esetében kér Ajánlatkérő eredeti példányban történő benyújtást. 

 

Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:  

 

TARTALOMJEGYZÉK  

I. AZ AJÁNLAT BEADÁSAKOR BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK  

Tartalomjegyzék  

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint (2. sz. iratminta) 

Eredeti példány 
 

Ajánlati nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján (3. sz. iratminta) 

Eredeti példányban kérjük benyújtani 
 

Ajánlati nyilatkozat függeléke (3/B. sz. iratminta) 

Eredeti példányban kérjük benyújtani 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján a mikro-, kis-, vagy középvállalkozói 

minőségről (4 sz. iratminta) 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat 

formájában! 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel 

aláírt hatályos megállapodása (adott esetben) 

Eredeti példány 

 

Aláírási címpéldány(ok) vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-minták 
Annak igazolására, hogy az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, valamint az 

alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta 

alá.  

egyszerű másolat 

 és adott esetben: 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás 

egyszerű másolat 

 

Nyilatkozat kizáró okokról (5. sz. iratminta) 

Egyszerű másolat 
 

Nyilatkozat kizáró okokról (6. sz. iratminta) 

Egyszerű másolat 
 

Ajánlattevő Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata (kizáró okokról és ajánlattevő  
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által igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesüléséről) (7. sz. iratminta) 

 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat 

formájában! 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (adott esetben) 

(amennyiben a cég valamely adata módosítás alatt van) 

egyszerű másolat 

 

Változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (8. iratminta) 

egyszerű másolat 

 

Nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről 

a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján (adott esetben) (9. sz. iratminta) 

egyszerű másolat 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján) 

(adott esetben) 

eredeti vagy hitelesített másolati példány! 

 

Nyilatkozat a biztosítékokról (a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján) (10. sz. iratminta) 

 

Egyszerű másolat 

 

Nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben) (11. sz. iratminta) 

egyszerű másolat 
 

Nyilatkozat kamarai nyilvántartásba vételről (12. sz. iratminta) 

 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (13. sz. iratminta) 

Egyszerű másolati példányban kérjük benyújtani! 

 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1-4. alkalmassági követelményt igazoló 

szakemberek szakmai tapasztalata a 2-6. értékelési rész-szempont igazolásához (13/a. 

sz. iratminta) 

Szakember sajátkezű aláírásával ellátva kérjük benyújtani 

Egyszerű másolat 

 

1. jegyzék vállalkozói javaslat 

- nyilatkozat, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben eltérő 

műszaki megoldásra tesz ajánlatot 

egyszerű másolat 

- indikatív tervdokumentáció 

egyszerű másolat (a tervlapok kicsinyíthetőek, de olvashatónak kell maradniuk) 

 

2. jegyzék Egyenértékű tételek igazolásának dokumentumai 

egyszerű másolat 
 

4. kötet 4.1. fejezet egyösszegű ár bontása táblázat beárazva 

egyszerű másolat 
 

Regisztrációs lap(adott esetben) (1. sz. iratminta) 
(amennyiben  ajánlattételi határidőig nem került kitöltve, aláírva megküldésre Ajánlatkérő 

részére) (1. sz. iratminta) 

 

Az ajánlat elektronikus másolati példánya  

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása  

Garancia vagy készfizető kezesség benyújtása esetén a dokumentum eredeti példányát kell 

benyújtani külön borítékban. 

Ajánlatkérő számlájára történő befizetésesetén a terhelési értesítő bank által hitelesített 

példányát eredeti vagy másolati példányban kell becsatolni. 

Átutalás esetén a biztosíték teljesítésének igazolásaként az átutalást igazoló dokumentum 

másolati példányát kell becsatolni. 
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II. AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁT 

KÖVETŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 

Tartalomjegyzék  

Éves beszámolók (adott esetben) 

(A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja tekintetében, 

amennyiben az ott leírtaknak megfelelően szükséges.) 

Egyszerű másolat 

 

Az M.1. alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó Referencia igazolás  

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § 

(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő – a szerződést kötő másik fél által adott – igazolás 

 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Szakember(ek) szakmai önéletrajza (az M.2.1., M.2.2., M.2.3. és M.2.4. pont igazolása 

vonatkozásában) (15. sz. iratminta) 

 

Szakember sajátkezű aláírásával ellátva kérjük benyújtani! 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Szakember(ek) végzettségét (adott esetben), képzettségét igazoló iratok másolata  

 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Szakember(ek) szakmagyakorlási jogosultságát igazoló dokumentum (adott esetben) 

(Nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a 

nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum) 

 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

A tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara 

névjegyzékében szereplést igazoló dokumentum (adott esetben) 

(a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szereplés 

tényét igazoló dokumentum. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 

esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét igazoló 

nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány 

vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum) 

 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők kamarai névjegyzékben 

való szereplést igazoló dokumentum (adott esetben) 

(Nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a 

nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum. A nem Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés tényét 

igazoló nyilvántartás kivonata, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, 

jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságot igazoló dokumentum.) 

 

Egyszerű másolatban is benyújtható! 

 

Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő nyilatkozata (16.sz. iratminta) 

(Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése 

alapján) 

a mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében 

való szereplésről   

 

Egyszerű másolat 

 

A benyújtott dokumentumok elektronikus másolati példánya  

 

II.10. Az Egyösszegű Ajánlati Ár (Szerződéses Ár) és a Szerződés Elfogadott Végösszege 

 

A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár. Az Egyösszegű Ajánlati Árat (Szerződéses 

Ár) úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési munkák 



16 

elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses 

kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök rendel el Változtatást (FIDIC 

13.) vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelő - a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. tv.-re figyelemmel - hozzájárulásával. 

 

Az Egyösszegű Ajánlati Árat nettó HUF kell megadni. 

 

Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg 

között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű 

dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 

szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 

származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és 

közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” 

kifejezést is érteni kell.  

 

II.14. Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények 

 

Az ajánlatot írásban 1 (egy) eredeti papír alapú példányban, zárt csomagolásban, valamint 1 (egy), az 

eredeti papír alapú példányról készített elektronikus adathordozón (pl. CD vagy DVD) példányban jelszó 

nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani felhívásban 

megadott címre közvetlenül vagy postai úton. A CD-t, vagy DVD-t a nyomtatott papír alapú példányhoz 

kell oly módon rögzíteni, hogy az biztosítsa a bontási eljárásig az elektronikus adathordozó és az ajánlat 

egységét. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Postai feladás esetén postázási késedelem miatti 

kockázatot az ajánlattevő viseli. 

Az ajánlat átvétele az ajánlatok felbontását megelőző munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.00 óra 

között, pénteken és az esetleges szombati munkanapokon 8.00-14.00 óra között az ajánlatok felbontásának 

napján 8.00 órától az ajánlatok felbontásának időpontjáig. 

Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az Ajánlatkérő 

értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt 

módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus 

adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül 

értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 

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

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre 

jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.  

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

számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és 

hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást 

(pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 

egyértelműen azonosítható. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az 

esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak 

kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. 

Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy más szervezet által készített – rá vonatkozó nyilatkozatot 

a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat 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 ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 
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- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból semmit sem 

vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be, 

- Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni: 

“ Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója - KEHOP-1.3.0-15-2015-00001” 

Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!” 

Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal 

felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. A közvetlenül benyújtott 

csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. 
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III. IRATMINTÁK 
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1.sz. iratminta 

 

REGISZTRÁCIÓS LAP 

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai: 

Neve  

Székhelye:  

Cégjegyzékszám  

Kapcsolattartó személy neve  

Telefonszáma:  

Telefaxszáma:  

E-mail címe:  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

 ……………………………....... 

  cégszerű aláírás 
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2.sz. iratminta 

FELOLVASÓLAP 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő adatai:  

Neve  

Székhelye:  

 

Közös Ajánlattevő esetén 
1
: 

Vezető tag Neve  

Székhelye:  

Tag Neve
2
:  

Székhelye
3
:  

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

Egyösszegű nettó ajánlati ár  

 

………………(Ft) 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1. pont alkalmassági 

követelményt igazoló szakember legalább 350 MFt értékű vízépítés 

kivitelezés tárgyú szerződés keretében, vízépítés kivitelezésében 

szerzett szakmai tapasztalata  

………………(db) 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.2. pont alkalmassági 

követelményt igazoló szakember vízépítés kivitelezés tárgyú szerződés 

keretében, útépítés vagy útfelújítás kivitelezésében szerzett szakmai 

tapasztalata  

………………(db) 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.3. pont alkalmassági 

követelményt igazoló szakember vízépítés kivitelezés tárgyú szerződés 

keretében, épület építésben vagy épület felújításban szerzett szakmai 

tapasztalata  

………………(db) 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.4. pont alkalmassági 

követelményt igazoló szakember legalább 350 MFt értékű vízépítés 

kivitelezés tárgyú szerződés keretében, gépészeti kivitelezésében 

szerzett szakmai tapasztalata  

………………(db) 

Az M.2.1., M.2.2., M.2.3. és M.2.4. pont alkalmassági követelményt 

igazoló négy szakember árvízi védekezésben eltöltött ideje  

……………… (nap) 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

 ……………………………....... 

  cégszerű aláírás
4
 

                                                           
1 Amennyiben nem releváns törölhető 
2 Szükség esetén ismételhető 
3 Szükség esetén ismételhető 
4 Közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot az alábbiak valamelyike szerint írják alá: 

- minden tag cégszerűen írja alá 

- a közös ajánlattevők képviseletében kötelezettség vállalásra (ajánlat aláírásra) felhatalmazott gazdasági szereplő 

cégszerűen írja alá feltüntetve az is, hogy a közös ajánlattevők képviseletében jár el 
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3. sz. iratminta 

 

Ajánlati Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján
5
 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban és a 

szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás 

gondos áttekintése után – a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy 

az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, az esetleges módosításokban, valamint a 

szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megérettük és azokat a jelen nyilatkozattal 

elfogadjuk. 

Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy nyertessége esetén az Ajánlatkérő által, az ajánlatkérési 

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott szerződést megköti, és az abban meghatározott 

feltételekkel a szerződést teljesíti.   

 

Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, megkötjük, 

és az ajánlatban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  .........................................................  

  cégszerű aláírás
6
 

                                                           
5 Eredeti példányban kérjük benyújtani 
6 Közös ajánlattevők esetén minden tagnak külön-külön kell nyilatkozni 
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3/B. sz. iratminta 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE
7
 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Projekt kód: KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 

 

Alcikkely (Szerződéses Feltételek) 

Megnevezés: Alcikkely: Adat: 

Megrendelő megnevezése és címe 1.1.2.2 és  

1.3 

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

1012 Budapest, Márvány utca 1/d. 

Vállalkozó megnevezése és címe 1.1.2.3 és  

1.3 

………………………………………….
8
 

…………………………………………. 

Mérnök megnevezése és címe 1.1.2.4 és  

1.3 

……………………………………………. 

Megvalósítás időtartama  1.1.3.3  szerződés hatálybalépésétől számított 36 

hónap 

Jótállási időszak  1.1.3.7 36 hónap, épületszerkezetekkel 

kapcsolatban 60 hónap 

 

Elektronikus kommunikáció rendszerei  1.3 telefax, legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással ellátott elektronikus 

levél 

 

Mértékadó jog 1.4 A Magyarország területén érvényben lévő 

jogszabályok 

Mértékadó nyelv  1.4 magyar 

Kommunikáció nyelve  1.4 Magyar 

 

A Teljesítési Biztosíték összege  4.2 A Szerződéses Ár 2 %-a olyan 

pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár 

fizetendő 

 

Rendes munkaidő  6.5 A munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a 

Különös Feltételekben részletezett 

korlátozások figyelembevételével 

Az előre nem látható hibák, 

mulasztások és hiányosságok 

értesítésének időszaka a Megrendelő 

Követelményeiben 

5.1 30 nap 

   

Az Előleg teljes mértéke 14.2 A Szerződéses Árra eső elszámolható 

költség maximum 50%-a olyan 

pénznemben, ahogyan a Szerződés 

Elfogadott Végösszege fizetendő  

 

Levonások mértéke 14.2 Az igénybe vett előleg %-os mértékének 

megfelelő % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 Eredeti példányban kérjük benyújtani 
8 Közös ajánlattevők esetén a felolvasólapon feltüntettet közös ajánlattevők nevét és a tagok nevét is fel kell tüntetni. 
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Megnevezés: Alcikkely: Adat: 

 

Közbenső kimutatások minimális értéke 

 

 

14.6 

 

A Szerződéses Ár 5 %-a 

Kifizetés pénzneme  14.15 magyar forint 

 

 

Biztosítás benyújtásának határidejei: 

(a) a biztosítás megkötésének igazolása  

(b) a vonatkozó kötvények  

 

 

18.1 

 

18.1 

 

 

A szerződéskötés időpontjában 

 

A szerződéskötés időpontjában 

 

Harmadik fél biztosítás minimális 

összege  

 

18.3 

 

A teljes körű építési-szerelési 

felelősségbiztosítás mértéke legalább 40 

millió forint káreseményenként és legalább  

80 millió forint évente 

   

   

 

 

Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás
9
 

 

 

 

                                                           
9 Közös ajánlattevők esetén minden tagnak külön-külön kell nyilatkozni 
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4. sz. iratminta 

 

 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
10

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév, székhely) 

cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt cég a kis- és 

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

 

a) mikro-, kis- vagy középvállalkozás, 

 

b) nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak .
11

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

.................................................... 

             cégszerű aláírás 

                                                           
10 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában! 
11 A megfelelő aláhúzandó! 
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5. sz. iratminta 

Nyilatkozat kizáró okokról
12

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév, székhely) 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője: 

 

I. Nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk, Ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és 

m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok. 

 

II. Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és 

m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
13 

 

III. Nyilatkozom továbbá, hogy az általunk alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 

vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
14

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

…………………………………… 

               cégszerű aláírás 

                                                           
12 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában. 
13 Minden esetben kötelezően benyújtandó nyilatkozatrész! 
14 Törlendő/áthúzandó amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság igazolására nem vesz igénybe más szervezetet! 
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6. sz. iratminta 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
15

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….  (cégnév, székhely) 

cégjegyzésre jogosult képviselője 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében: 

 

- nem értelmezhető, mert nem minősülök társaságnak
16

 

 

- olyan társaságnak minősülünk, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
4
 

 

o  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjai szerint definiált 

valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakhelye a következő: 

      név:…………………………  állandó lakhely:…………………………….
17

 

 

o  társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik
4
 

 

o  társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 

alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.
18

 

 

- olyan társaságnak minősülünk, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
4
 

 

 

Kelt:         

 

…………………………………… 

              cégszerű aláírás 

                                                           
15 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában 
16 Ha nem releváns, törlendő/áthúzandó.  
17 Szükség szerint bővíthető. 
18 Ha nem releváns, törlendő/áthúzandó. Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll! 
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7. sz. iratminta 

 

Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján* 

 

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév, székhely) 

Ajánlattevő/az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett más szervezet
19

 cégjegyzésre jogosult 

képviselője: 

 

 

Nyilatkozom, hogy az általam igazolni kívánt alábbi alkalmassági követelmények teljesülnek:
20

 

 az eljárást megindító felhívás III.1.1. pont SZ..1.alpontjában foglalt alkalmassági követelmény 

 az eljárást megindító felhívás III.1.1. pont SZ..2. alpontjában foglalt alkalmassági követelmény 

 az eljárást megindító felhívás III.1.2. pont P.1.alpontjában foglalt alkalmassági követelmény 

 az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M.1.a. alpontjában foglalt alkalmassági követelmény 

vagy 

 az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M.1.b. alpontjában foglalt alkalmassági követelmény 

 az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M.2.1. alpontjában foglalt alkalmassági követelmény 

 az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M.2.2. alpontjában foglalt alkalmassági követelmény 

 az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M.2.3. alpontjában foglalt alkalmassági követelmény 

 az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M.2.4. alpontjában foglalt alkalmassági követelmény 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ……………………………….. 

  cégszerű aláírás 

                                                           
19 Megfelelő aláhúzandó 
20 Azon alkalmassági követelményt kell feltüntetni, melyet Ajánlattevő/ erőforrás szervezet kíván igazolni, a többi törlendő. 
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8. sz. iratminta 

 

Nyilatkozat Változás-bejegyzési eljárás tekintetében
2122

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

A)
23

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja 

 

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

 

hogy szervezetünket illetően változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért csatoljuk a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

VAGY
 

 

 

B)
24

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja 

 

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

 

hogy szervezetünket illetően változás-bejegyzési eljárás nincs folyamatban. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

…………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                           
21

 Az Ajánlattevőnek, alkalmasságot igazoló szervezetnek az A) vagy a B) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie. 
22

 Közös ajánlattevők esetén minden tagnak külön-külön kell nyilatkozni 
23

 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
24

 A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó! 
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9. sz. iratminta 

 

Nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről 

a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján
2526

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi 

szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: 

 

Az eljárást megindító felhívás 

vonatkozó pontja, és azon alkalmassági 

követelmény megjelölése, melynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik
27

 

Az ajánlattevő részére kapacitást nyújtó szervezet 

neve, székhelye 

P.1. 
 

M.1.1.  

M.2.1.  

M.2.2.  

M.2.3.  

M.2.4.  

SZ.1.  

SZ.2.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 

 ……………………………….. 

  cégszerű aláírás 

 

 

                                                           
25

 Csak akkor szükséges benyújtani ha releváns 
26 Közös ajánlattevők esetén a tagoknak külön-külön kell nyilatkozni, de csak akkor ha releváns 
27 A nem releváns pont törlendő! 
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10. sz. iratminta 

 

NYILATKOZAT
28

 

a biztosítékokról 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint 

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a 

dokumentáció 1. kötet II. fejezetben előírt biztosítéko(ka)t határidőre nyújtani fogom.  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

  .........................................................  

   cégszerű aláírás 

                                                           
28

 Közös ajánlattevők esetén a tagoknak külön-külön kell nyilatkozni 
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 11. sz. iratminta 

 

 

 

Nyilatkozat a felelős fordításról
29

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

 

Alulírott, …………………….......……(cégnév, székhely) (képviseli.................................), mint ajánlattevő 

kijelentem, hogy az ajánlatban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, 

annak tartalmáért felelősséget vállalok. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

  .........................................................  

  cégszerű aláírás 

 

                                                           
29

 Csak akkor szükséges benyújtani ha releváns 
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12. sz. iratminta 

 

 

NYILATKOZAT  

kamarai nyilvántartásba vételről
30

 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

 

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

a(z).…....………….....................……………………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő/közös 

ajánlattevők tagja cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem,  

 

1. hogy nyertességünk esetén az ajánlatban, az eljárást megindító felhívás III.1.3) M.2.1-4. pontjában előírt 

alkalmassági minimumkövetelmény igazolására megjelölt szakemberek az előírt szakmagyakorlási 

jogosultsága tekintetében a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés 

teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. 

 

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a megjelölt szakemberek nyilvántartásba vételének elmaradása 

a szerződéskötéstől való visszalépésünket jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a 

második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 

 

2. hogy nyertességünk esetén társaságunk – vagy az általunk az adott tervezői munka elvégzésére 

foglalkoztatott szakember – legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelni fog a tervezői 

szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. 

 

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a kamarai névjegyzékbe vétel elmaradása a szerződéskötéstől 

való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb 

ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést.
31

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

 

 

…………………………………… 

ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

                                                           
30

 Közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot annak vagy azoknak a tagoknak kell megtenni aki a szakembereket biztosítja, illetve a 

2. pont esetén adott esetben  annak a tagnak aki a névjegyzékbe vétellel rendelkezni fog. 
31 A 3. pont törlendő amennyiben Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő teszi a nyilatkozatot 



 

13. sz. iratminta 

 

NYILATKOZAT 
32

 

a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

 

 

 

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

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

ajánlattevő/közös ajánlattevők tagja cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem,  

 

1. 

hogy a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítésébe az 

itt megnevezett szakembereket kívánjuk bevonni: 

 

Követelmény 

Szakember neve 

Egy pozícióra kizárólag egy 

szakember nevezhető meg 

Kamarai névjegyzékben 

nyilvántartási száma (ha 

rendelkezik vele) 

Eljárást megindító felhívás 

III.1.3) M.2.1. 
 

 

Eljárást megindító felhívás 

III.1.3) M.2.2. 

  

Eljárást megindító felhívás 

III.1.3) M.2.3. 

  

Eljárást megindító felhívás 

III.1.3) M.2.4. 

 nem releváns 

 

 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

 

  .........................................................  

  cégszerű aláírás 

                                                           
32

 Közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot annak vagy azoknak a tagoknak kell megtenni aki az adott szakembereket biztosítja 
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13/a. sz. iratminta 

SZAKMAI TAPASZTALAT 

A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.1-4. alkalmassági követelményt igazoló szakember 

szakmai tapasztalata a 2-6. értékelési rész-szempont igazolásához 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

  

SZEMÉLYES ADATOK 

M.2. …. pont alkalmassági követelményt igazoló szakember 

Név:  

Születési idő:  

Kamarai, névjegyzékben nyilvántartási 

száma (ha rendelkezik vele) 
 

 

JELENLEGI MUNKAHELYE  

Mettől (év, hónap) Munkahely megnevezése 

  

  

 

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 2. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ
33

 (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
A szerződés ismertetése, leírása

34
,  

a szerződés értékének megadása is szükséges 

 

  

  

 

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 3. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ
35

 (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
A szerződés ismertetése, leírása

36
,  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
34

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 
35

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
36

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 
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A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 4. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ
37

 (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
A szerződés ismertetése, leírása

38
,  

 

  

  

 

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA AZ 5. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ
39

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

A szerződés ismertetése, leírása
40

,  

a szerződés értékének megadása is szükséges 

 

  

  

 

A SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATA A 6. ÉRTÉKELÉSI RÉSZ-SZEMPONT 

IGAZOLÁSÁHOZ
41

 (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Az árvízi védekezés helyszínének ismertetése, 

leírása
42

,  

árvízi védekezésben eltöltött időtartam  

(tól, -ig) (év/hónap részletezettséggel) 

  

  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………… 

szakember saját kezű aláírása 

                                                           
37

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
38

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 
39

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
40

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 
41

 Amennyiben nem releváns, törlendő 
42

 Figyelem: A projekt (t) ismertetésének szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő 

a szakmai tapasztalat esetén előírt. 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő nyilatkozatokat, igazolásokat kizárólag a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése szerint, az 

igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k) részéről kell csatolni ajánlatkérő erre irányuló 

felszólítását követően! 
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15. sz. iratminta 

 Szakmai önéletrajz
43

 

az alkalmasság igazolásában részvevő szakemberek vonatkozásában az alkalmassági 

követelmények igazolásához 
 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Kamarai névjegyzékben 

nyilvántartási száma (ha rendelkezik 

vele) 

 

 

RELEVÁNS ISKOLAI VÉGZETTSÉG
44

 

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

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

A JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI TAPASZTALAT  IGAZOLÁSA
45

  

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

A szerződés ismertetése, leírása  

 

betöltött pozíció vagy 

ellátott feladat 

a szerződés időtartama  

(tól, -ig) (év/hónap részletezettséggel) 

   

   

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

……………………………… 

szakember saját kezű aláírása 

 

                                                           
43

 az M.2.4. szakember esetén csak a Személyes adatok és a releváns iskolai végzettség táblázatot kell kitölteni. 
44

 az M.2.1- M.2.3. pont igazolásához megnevezett szakemberek esetén csak abban az esetben kell kitölteni ha a megadott 

jogosultsággal a szakember nem rendelkezik, egyéb esetben törlendő 
45 Csak abban az esetben kell kitölteni ha az M.2. pontban megadott jogosultsággal a szakember nem rendelkezik, egyéb esetben 

törlendő 
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16. sz. iratminta 

 

NYILATKOZAT  

szakmai kamarai nyilvántartásba vételéről
46

 

Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése alapján 

(Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében) 

 

Vállalkozási szerződés keretében a „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” című, KEHOP-1.3.0-

15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok ellátása 

FIDIC Sárga Könyv alapján 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

 

 

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

a(z).…....………….....................……………………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy nyertességünk esetén társaságunk – vagy az általunk 

az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakember – legkésőbb a szerződés megkötésének 

időpontjában szerepelni fog a mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara 

névjegyzékében. 

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a kamarai névjegyzékbe vétel elmaradása a szerződéskötéstől 

való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb 

ajánlatot nyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 

 
 

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  

…………………………………… 

ajánlattevő(k) cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot annak  a tagnak kell megtennie aki a névjegyzékbe vétellel rendelkezni fog. 


