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1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 
 

A. Általános rész 

1. Általános rendelkezések 

Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását alkalmazza, 

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). 

 

Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához, az érdeklődés jelzéséhez és az ajánlattételhez az e-Kr. 

6. §-a szerint regisztráció szükséges, amelynek során a gazdasági szereplőnek meg kell adnia az 

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (7)-(8) bek. szerinti adatokat is. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. 

§ (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az 

EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. 

3. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT 

Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). A 

rendszer használatával kapcsolatos valamennyi kérdés vonatkozásában a NEKSZT Nemzeti 

Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nyújthat segítséget. Az EKR 

ügyfélszolgálatának elérhetősége: helpdesk@nekszt.hu (munkanapokon (8:00 – 16:00): +36 1 465 

8899 telefonszámon); továbbá: ugyfelszolgalat.nekszt.hu 

Az ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az EKR 

felhasználói támogatása a NEKSZT Kft. alapvető feladata, ezért az ajánlat összeállításához 

az EKR használatával kapcsolatos kérdésekkel a NEKSZT Kft-t kell megkeresni a 

fentiekben feltüntetett elérhetőségeken. 

4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; 

illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 

 

Javasoljuk Tisztelt Ajánlattevők számára, hogy a sikeres ajánlattétel érdekében az EKR 

rendszerben elérhető, ajánlattevők számára készült felhasználói kézikönyvet 

tanulmányozzák át, továbbá javasoljuk, hogy az ajánlat EKR-ben történő rögzítését időben 

kezdjék meg, figyelemmel az ajánlattételi határidőre! 

 

Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő költséget, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. 

 

Az ajánlattevőknek a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként 

kell kezelniük. A közbeszerzési dokumentumok nem átruházhatók. 

 

Sem a Közbeszerzési Dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra 

felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. 

 

mailto:helpdesk@nekszt.hu
http://nekszt.hu/tamogatas/
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A vállalkozási szerződés odaítélésére lefolytatott eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (továbbiakba: Kbt.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kerül 

lebonyolításra. 

 

Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetőleg a 

nyertessel kötendő vállalkozási szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi 

előírásokat. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, 

valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és 

jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 

 

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKR 

rendelet a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt 

szükséges mértékben eltérhet [Kbt. 41. § (6) bekezdése], így a közbeszerzési eljárás szabályai 

vonatkozásában fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rendelet 

szabályait is! 

2. Közös ajánlattétel és projekttársaság létrehozásának kizárása 

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik 

ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokat 

igazoltan letölteni. 

 

Ebben az esetben a közös ajánlattevők a Kbt. 35. § (2) bekezdésének megfelelően kötelesek 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 (Kbt. 35. § (3) bekezdés).  

 

A Kbt. 35. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő 

felé egyetemlegesen felelnek. 

 

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról 

szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás 

során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot 

tehet. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 

gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 

megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A megállapodásnak azt is 

tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt 

valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 

 

Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a 

közös ajánlattevők nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.  

 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 

változás nem következhet be (Kbt. 35. § (7) bekezdés). 

 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, 

amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

8901 Zalaegerszeg, 

Kossuth Lajos u. 17-19. 

Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, 
Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái 

elnevezésű projekt kivitelezési munkáira 
 + 3692/502-100/237 

 

 5 

 

A Kbt. 36.§ (1) bekezdése szerint 

„Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-

tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más Ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi 

jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 

igazolhatja [65. § (7) bekezdés].” 

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a 

következőkben ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívta fel a 

közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét: 

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

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

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

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

felektől elkülönült jogi személy. Sem a Kbt., sem más jogszabály a konzorciumot jogalanyisággal, 

jogképességgel nem ruházza fel, ezért harmadik személyek felé szerződéses nyilatkozatot a tagok 

személyesen vagy képviselő útján tehetnek. 

 

Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági 

társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. Ez vonatkozik az önálló ajánlattevőkre 

is. 

3. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt 

Jelen eljárásra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) 

Korm. rendelet előírásai alkalmazandók. Ahol a közbeszerzési dokumentumok írásbeli vagy 

írásban kifejezésre utalnak, ott a Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján az írásbeli 

kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.  

 

Az EKR-en kívüli kommunikációt (a Korm.rendeletben meghatározott esetek kivételével) 

Ajánlatkérő nem használja, illetőleg nem veszi figyelembe az eljárás során. 

 

Az EKR rendszer elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap 

 

Az ajánlatkérő kivétel nélkül figyelmen kívül hagy és sem formailag, sem tartalmilag nem bírál, 

nem értékel olyan dokumentumokat, amelyeket az EKR rendelet 3. § szerinti valamely feltétel 

fennállása – illetőleg Ajánlatkérő rendelkezése – hiányában a gazdasági szereplő (érdeklődő, 

ajánlattevő) akár papír alapon, akár a Kbt. 41. § (2) bekezdése szerinti elektronikus úton nyújt be 

az ajánlatkérő számára. 

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
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4. A Közbeszerzési Dokumentumok tartalma 

1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

2. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK 

3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET (Külön mellékelve) 

4. RÉSZ: MŰSZAKI LEÍRÁS, ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS (Külön mellékelve) 

5. Kiegészítő tájékoztatás 

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Közbeszerzési 

dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet 

Ajánlatkérőtől a Kbt. 56 § szerint. 

 

Kiegészítő tájékoztatás kérésre kizárólag az EKR-en keresztül van lehetősége gazdasági 

szereplőknek, és Ajánlatkérő is, az EKR-en keresztül adja meg az eljáráshoz kapcsolódó 

válaszokat.  

 

Ajánlatkérő külön felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy nyilatkozataik, kérdéseik, 

kérelmeik, ajánlatuk, stb. más módon nem, csak kizárólag az EKR rendszeren keresztül 

nyújthatóak be, figyelemmel az e-Kr. 2. § (3) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

 

A kiegészítő tájékoztatásról az összes érintett gazdasági szereplő e-mail értesítést kap. Az értesítés 

annyit tartalmaz, hogy adott eljáráshoz kiegészítő tájékoztatás érkezett. Bejelentkezést követően az 

eljárást megnyitva, a megfelelő felületen tudják az érintett gazdasági szereplők megtekinteni a 

kiegészítő tájékoztatás részleteit. 

 

A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén valamennyi 

közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. 

 

Az átvett kiegészítő tájékoztatások minden további jogcselekmény nélkül az ajánlat részét képezik, 

azok tartalma a felek közötti jogviszonyra irányadó. 

 

A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet szerkeszthető formában is kérjük feltölteni. 

B. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei 

6. Az ajánlat elkészítése 

Az ajánlatot elektronikusan, az EKR rendszeren belül kell benyújtani. Ajánlattevőnek az EKR 

rendszeren belül letöltött dokumentumokat kell használnia, kitöltenie, és feltöltenie/megküldenie. 

 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 

megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 

ajánlat részeként megtenni. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus 

űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat benyújtható a 

papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. 

 

Az EKR-ben elektronikus úton (elektronikus űrlapon) tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő 

szervezet vagy – az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági 
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szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet 

vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal 

rendelkezik.  

 

Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a 

gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

 

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, 

valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot 

benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.  

 

A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért 

felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak 

az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a 

közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

 

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja 

jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban az ajánlatkérő előírja az EKR-ben csatolt formában 

benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó 

követelményeket, az alábbiak szerint: 

Az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumokat pdf vagy jpg 

formátumban, nem szerkeszthető tartalommal kell csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 

424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (1) –(4) bek.; 11. § (1)-(4); (7) bek.; 12 § (2) bek.. 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 

jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve 

megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra 

felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 

követelményeknek.  

Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 

követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 

tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 

dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel 

kell eljárni. 

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai 

jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem 

jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez 

szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban 

eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert 

köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi 
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nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt 

úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. 

hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet.  

7. Az ajánlat nyelve 

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. 

Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű 

levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar 

nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, 

igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) 

bekezdés alapján hiteles vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a 

magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 

 

8. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 

Valamennyi ajánlattevő esetében 

 

1. Felolvasólap– EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni 

2. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint – EKR rendszerben elektronikus 

űrlapként kell csatolni 

3. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről – amennyiben az ajánlattevő a 3. 

értékelési szempont kapcsán 0 hónapnál magasabb többletszakmai tapasztalatot ajánl meg - 

I.1. számú nyilatkozatminta 

4. Nyilatkozat az üzleti titokról – I.2. számú nyilatkozatminta 

5. Jogi helyzetet igazoló dokumentumok - meghatalmazás (adott esetben) 

6. Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta az ajánlattevő, illetve 

adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő nevében aláíró 

személy tekintetében 

Kizáró okok fenn nem állásának igazolásához: 

7. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése szerint a 114. § 

(2) bekezdésére, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére 

figyelemmel - EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni, valamint I.3. számú 

nyilatkozatminta 

8. Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az 

alvállalkozók vonatkozásában – EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni 
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Alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolásához: 

9. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése szerint a 114. § (2) bekezdésére figyelemmel – 

I.4. számú nyilatkozatminta 

További nyilatkozatok, információk és dokumentumok 

10. Közös ajánlattételről szóló megállapodás – I.5. számú nyilatkozatminta – adott esetben 

11. Ajánlattevői nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet igénybevételéről I.6. számú 

nyilatkozatminta – adott esetben 

12. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően – I.7. 

számú nyilatkozatminta – adott esetben 

13. Nyilatkozat az alvállalkozókról Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint – I.8. számú 

nyilatkozatminta 

14. Nyilatkozat az építési és szerelési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosításról – I.9. 

számú nyilatkozatminta 

15. Árazott költségvetés 

 

Kizárólag a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében 

1. Referenciaigazolás (M/1.) – kizárólag az 1. rész tekintetében 

2. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (M/2.) – II.1. számú 

nyilatkozatminta 

 

A Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő nyilatkozatminták használata nem kötelező!  

 

9. Ajánlatkérői tájékoztatás 

A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek 

(hatóságok) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást 

kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, 

amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 

 
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 

Munkavédelmi Felügyelősége 

1056 Budapest, Bástya u. 35. 

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 

tel: 06-1-323-3600 

fax: 06-1-323-3602 

E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
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Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi 

Felügyelősége 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 

tel: 06-1-323-3600 

fax: 06-1-323-3602 

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

 

Adózás: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 

cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Telefon: +36-1-428-5100 

Fax: +36-1-428-5382. 

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 

 

Környezetvédelem: 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 

1539 Budapest, Pf. 675. 

Tel.: 1/2249-100 

Fax: 1/2249-262 

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 

Egészségvédelem: 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út. 2. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Központi telefonszám: 06-1-476-1100 

Központi faxszám: 06-1-476-1390 

 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  

Telefonszám: 06-1-795-54-78 

e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 

 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai 

Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság  

Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  

Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  

Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  

Email: bbk@mbfh.hu 

 

10. Az ajánlatok értékelése 

 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek 

megfelelően a legjobb ár-érték elve alapján értékeli az alábbiak szerint: 

 

Értékelési szempont Súlyszám 
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1. Ajánlati ár (nettó forint) 70 

2. 
Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 12 hónap, 36 

hónap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 
20 

3. 

A felhívás XIII.2) M/1. pont alapján bemutatott szakember 

többlet szakmai tapasztalata a kötelező 12 hónapon felül 

(egész hónapban, minimum 0 hónap, 6 hónap vagy kedvezőbb 

megajánlás maximum pontot kap) 

10 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 

felső határa: 1-100.  

 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő a megadott ponthatárok közötti 

pontszámot kiszámítja: Értékarányosítás, az alábbi képletek alkalmazásával (ajánlatkérő az 

értékeket két tizedesjegyre kerekítve számítja): 

 

Az ajánlattevők az ajánlati árak vonatkozásában csak egész számra kerekített, magyar forintban 

(HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a 

betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő érvényesnek. 

 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában 

és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

A 2. részszempont esetében Ajánlatkérő a jótállás vállalt időtartamát értékeli az alábbiak szerint: 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 12 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét 

eredményezi, míg a 36 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a 

maximális pontszámot kapja, azaz Ajánlatkérő a 36 hónapnál hosszabb időtartam megajánlást 

többletpontszámmal nem értékel (Kbt. 77. § (1) bekezdés). 

 

A 3. részszempont esetében Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel tekintetében bemutatott műszaki 

vezető többlet szakmai tapasztalatát értékeli az alábbiak szerint: 

Amennyiben a szakember a kötelező 12 hónapot meghaladó szakmai tapasztalattal nem 

rendelkezik, úgy a felolvasólapon a 0 hónapot kell rögzíteni és erre ajánlattevő 0 pontot kap. A 6 

hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja. 

(Kbt. 77. § (1) bekezdés). 

 

A szakmai tapasztalat többletét a felolvasólap mellékleteként csatolandó ajánlattevői 

nyilatkozatnak kell alátámasztania. 

 

A 2. és 3. rész esetében ajánlatkérő akkor megajánlási felső határhoz rendelt értékkel számol, ha 

annál kedvezőbb megajánlás is benyújtásra került. 
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Teljesítés időpontja tekintetében Ajánlatkérő a hiba-és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásának időpontját érti. 

 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az 

ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a 

többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.  

 

Ajánlatkérő az ajánlati elemek pontszámait az alábbi képlettel számolja: 

 

( ) minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb
+−=

 
 

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa  

Pmin:  a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az értékelés módszere a 2. és 3. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az 

ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi 

matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap.  

 

Ajánlatkérő az ajánlati elemek pontszámait az alábbi képlettel számolja: 

 

( ) minminmax

legjobb

vizsgált
PPP

A

A
P +−=  

 

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa  

Pmin:  a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A fenti módszerekkel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 

megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 

ajánlatonként összeadja. 

 

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

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és 

a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési 

szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
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2. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK 
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I.1. Melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről 
 

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

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

kijelentem, 

 

hogy a „Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi Göcseji 

Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkáira” tárgyú 

közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket vonjuk be: 

 
Szakember neve Foglalkoztatási 

jogviszony 

Jogosultság megjelölése 

Vagy a jogosultság 

megszerzéséhez szükséges 

feltételek megjelölése 

Magasépítési területen 

szerzett építésvezetői 

szakmai tapasztalat 

időtartama (hónap) 

 

   

 

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

 

………..……… 
         (cégszerű aláírás) 
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I.2. Melléklet: Nyilatkozat üzleti titokról 
 

 

Közbeszerzés tárgya: 
„Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi Göcseji 
Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési” 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult 
képviselője, a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy 
 
a) ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz. 
 
b) az ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak, ezért azok 
nyilvánosságra hozatalát megtiltjuk: …… oldaltól ...... oldalig 
 
Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása dokumentumonként: ………………. 
 
 
(*Kérjük az a) vagy a b) pont kitöltését) 

 

 

 

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

 

………..……… 

 (cégszerű aláírás) 
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I.3. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 
(Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés; 114. § (2) bekezdés; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) 

 

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

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

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

hogy a „Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi Göcseji 
Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkáira” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban részt vevő ……………………………………………… -vel mint ajánlattevővel 

szemben nem állnak fenn 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok. 

 
 

 

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

 

………..……… 

 (cégszerű aláírás)
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I.4. Melléklet: Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való 

megfelelésről 

(Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés; 114. § (2) bekezdés) 
 

 

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

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 

felelősségem tudatában 

 

kijelentem, 

 
hogy az „Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi 
Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési 
munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás XIII. pontjában meghatározott 
műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelünk. 
 

 

 

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

 

 

………..……… 

 cégszerű aláírás) 
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I.5. Melléklet: Közös ajánlattételről szóló megállapodás 
 

 

amely létrejött egyrészről: 

…………………………………. 

székhely:    ………………. 

adószám:     ………………. 

cégjegyzékszám:    ………………. 

képviselő neve:    ………………., 

 

másrészről 

…………………………………. 

székhely:    ………………. 

adószám:     ………………. 

cégjegyzékszám:    ………………. 

képviselő neve:    ………………. 

 

a továbbiakban, mint Közös Ajánlattevők között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 

szerint: 

 

1. Közös Ajánlattevők közös ajánlatot kívánnak tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során: 
Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, 

Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt 

kivitelezési munkáira” 

 

2. Közös Ajánlattevők nevében a közbeszerzési eljárásban eljárni jogosult képviselő tagja: 

……………………….. 

 

3. Közös Ajánlattevők a jelen megállapodás aláírásával az 1. pontban megjelölt közbeszerzési 

eljárás során való nyertességük esetén a Kbt. 35. § (6) bekezdésnek megfelelően egyetemleges 

felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. 

 

4. A 2. pont szerint jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben 

elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők 

képviseletében eljárhat. 

 

 

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

 

……………………………………… 

 

 (Közös Ajánlattevő) 

…………………………………… 

 

 (Közös Ajánlattevő) 
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I.6. Melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet 

igénybevételéről 

(Kbt. 65. § (7) bekezdés) 

 

 

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

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 

felelősségem tudatában 

kijelentem, 

 

hogy a „Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi 

Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési 

munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás követelményrendszerében foglaltak teljesítéséhez a 

következő, a szerződés teljesítéséhez kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet kívánjuk 

igénybe venni: 

 

 
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet megnevezése: 

Kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet székhelye: 

Vonatkozó alkalmassági feltétel 

megjelölése az ajánlattételi felhívás 

adott pontjára hivatkozással: 

   

   

 

 

 

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

 

 

………..……… 

 cégszerű aláírás) 
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I.7. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 

kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó megállapodás 

(Kbt. 65. § (7) bekezdés) 
 

amely létrejött egyrészről: 

…………………………………. 

székhely:    ………………. 

adószám:     ………………. 

cégjegyzékszám:    ………………. 

képviselő neve:    ………………. 

mint ajánlattevő, 

 

másrészről 

…………………………………. 

székhely:    ………………. 

adószám:     ………………. 

cégjegyzékszám:    ………………. 

képviselő neve:    ………………. 

mint kapacitást nyújtó szervezet, 

 

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során: 

Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, 

Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt 

kivitelezési munkáira” 

2. Kapacitást nyújtó szervezet az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 

……………. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz, ahhoz kapacitást nyújt. 

3. Kapacitást nyújtó szervezet vállalja, hogy az alkalmasságot a felhívásban előírt módon igazolja. 

4. Kapacitást nyújtó szervezet jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlattevő 

nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat a szerződés teljes időtartama alatt 

rendelkezésre bocsátja. 

5. A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja1: ……………………………………….. 

6. A Felek kijelentik, hogy a köztük létrehozandó szerződés valamennyi lényeges feltételében, különösen 

a díjazásban megállapodtak. 

7. Kapacitást nyújtó szervezet a jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza Ajánlattevőt, hogy hogy 

az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a kapacitást nyújtó szervezet 

képviseletében eljárjon. 

 

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

 

……………………………………… 

 

 (Ajánlattevő) 

…………………………………… 

 

 (Kapacitást nyújtó szervezet) 

                                                 
1 A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján referenciákra, illetve szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelmény 

igazolására csak akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési 

beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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I.8. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint 

 

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

………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 

felelősségem tudatában 

kijelentem, 

 

hogy a „Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi 

Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési 

munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítése során az alábbi 

munkarészek tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni: 

 

1) a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) vonatkozásában veszünk igénybe alvállalkozót: 

 

- .......................................... 

- .......................................... 

- .......................................... 

 

2) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók megnevezése: 

 

Alvállalkozásba adni kívánt munka: Alvállalkozó megnevezése, székhelye: 

  

  

 

 

3) Nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni. 

 

 

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

 

………..……… 

 (cégszerű aláírás) 
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I.9. Melléklet: Nyilatkozat az építési és szerelési felelősségbiztosításról 

 

Alulírott ..........................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre / 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

kijelentem, 

 

hogy a „Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi 

Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési 

munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés megkötésének időpontjáig 

összekockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (C.A.R. vagy E.A.R.) kötünk, vagy meglévő 

felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra, amelynek mértéke  

 

1. rész: legalább 10.000.000- Ft/káresemény, 50.000.000- Ft/év; 

2. rész: legalább 3.000.000- Ft/káresemény, 6.000.000- Ft/év; 

továbbá, 

Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása az Ajánlatkérő szerződéskötéstől való 

visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második 

legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.  

 

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

 

 

………..……… 

 (cégszerű aláírás) 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

8901 Zalaegerszeg, 

Kossuth Lajos u. 17-19. 

Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, 
Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái 

elnevezésű projekt kivitelezési munkáira 
 + 3692/502-100/237 

 

 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SZÁMÚ NYILATKOZATMINTÁK 
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II.1. Melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről 

(M/2.)2 
 

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

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

kijelentem, 

 

hogy az „Vállalkozási Szerződés a TOP6.1.4-15-ZL1-2016-00002 azonosítószámú, Zalaegerszegi Göcseji 

Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkáira” tárgyú 

közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket vonjuk be: 

 
Szakember neve Foglalkoztatási 

jogviszony 

Jogosultság megjelölése 

Vagy a jogosultság 

megszerzéséhez szükséges 

feltételek megjelölése 

Magasépítési területen 

szerzett építésvezetői 

szakmai tapasztalat 

időtartama (hónap) 

 

   

 

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

 

………..……… 
         (cégszerű aláírás) 

                                                 
2 Csak abban az esetben csatolandó, ha ajánlattevő az I.1. nyilatkozatmintát nem csatolta. 


