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1.) FEJEZET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
 
1. Bevezetés, általános tudnivalók, az eljárás általános feltételei 
 

Ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe 
vételével minél inkább elősegítse ajánlattevők részére a megfelelő ajánlattételt. Ezen cél elérése 
érdekében, az eljárást megindító felhívás (ajánlati felhívás) előírásai mellett a jelen dokumentum 
nyújt eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére 

 
Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentum 
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; 
esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás rendelkezései tekintendők 
elsődlegesnek. 
 
 
1.2. Értelmező rendelkezések 
 
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás: A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló 
közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Ajánlatkérő a 
Kbt. Harmadik Részében meghatározott, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárásfajtára 
vonatkozó szabályok szerint jár el. 
 

Közbeszerzési dokumentum: 
Az Ajánlatkérő, a Kbt. kötelező előírásai szerint továbbá a megfelelő ajánlat benyújtásának 
elősegítése érdekében Közbeszerzési dokumentumot készített, amelyet az ajánlati felhívásban 
rögzített módon, a megadott internetes elérhetőségen keresztül korlátlanul és teljeskörűen, 
térítésmentesen az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát.  
 
Amennyiben a Közbeszerzési dokumentum bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 
és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt 
minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy  a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is 
szerepel mellette. 
 
 
1.3. A közbeszerzési eljárás időbeli ütemezése 
Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  2017. december 18. 
Ajánlatok benyújtása (ajánlattételi határidő):  2018. január 04. 11:00 óra 
Az ajánlatok felbontása (határidő):  2018. január 04. 11:00 óra 
Szerződéskötés tervezett időpontja:   az írásbeli összegezés [Kbt. 131. § (6) 

bekezdés] megküldése napját követő 5 
napos időtartam lejárta utáni első 
munkanap 
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1.4. Az Ajánlattevők kiválaszthatósága 
A jelen közbeszerzési eljárásban mindazon érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet, amely részére 
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást közvetlenül megküldte.  
 
A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. [Kbt. 
57. § (2) bekezdése] 
 
 
1.5. Dokumentumkezelés 
A benyújtott ajánlat egy eredeti és másolati példányait az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésétől 
számított 5 évig megőrzi. [Kbt. 46. § (2) bekezdés].  
 
 
1.6. Üzleti titok, nyilvánosság biztosítása: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2010. évi V. törvény (Ptk.)  2:47. §-ában így meghatározott 
fogalom. A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő  gazdasági szereplő az ajánlatban, 
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot 
(ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 
gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért 
és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.  

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 
44. §  (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles 
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. [Kbt. 44. § 
(4) bekezdés]. 
 
A Kbt. 45. § (1) bekezdése értelmében az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok 
elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő 
ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti 
titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági 
szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván 
betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül 
kell biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett 
jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági 
szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. 
 
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének megküldését 
követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz 
viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a 
nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is. 
 
Amennyiben ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, akkor az ajánlatkérő javasolja azt önálló 
kötetben elhelyezni, annak érdekében, hogy az üzleti titok védelme érdekében a szükséges 
intézkedéseket meg tudja tenni. 
 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid383744
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1.7. Az ajánlat költségei 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell 
viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott 
jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás 
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval 
szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő 
kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes 
ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésre nem 
kötelezhető. 
 
1.8. Kizáró okok 
Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban meghatározta a kizáró okokat. A kizáró okok fenn nem 
állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolni, az igazolásokat az Ajánlattevőknek 
az ajánlatkérő felhívására kell csatolni. 
 
 
1.9. Az Ajánlattevő alkalmassága 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az M.1. és M.2. 
pontok szerinti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy 
megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő választása szerint 
jogosult az M.1. és M.2. pontokban foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha az 
elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a 
Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az M.1. és M.2. pontok szerinti igazolás 
benyújtását.  

 
 
1.10. Közös ajánlattétel, közös vállalkozás 
Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, és az Ajánlatkérő nem köti ki nyertesség esetére 
gazdasági társaság alapítását. [Kbt. 35. § (1) bekezdés] 
 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban 
a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A 
közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen 
felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 
 
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) nem teszi lehetővé. 
 
A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, illetve 
ugyanazon rész tekintetében:  

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 

bekezdés]. 

 
Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy az ajánlatukba bevonni kívánt 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid352768
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid352768
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közös Ajánlattevőtől, és alvállalkozótól kérjenek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy más 
ajánlatban nem vesznek részt. 
 
 
1.11. Az ajánlati kötöttség 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételekhez, 
az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától kötve van. Az 
ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított hatvanadik nap [Kbt. 81. § 
(1) bekezdés]. 
 
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az 
eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti 
az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati 
kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha 
valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját 
követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni [Kbt. 70. 
§ (2) bekezdés]. 
 
 
1.12. Aláírásra jogosult személy 
Az Ajánlattételi és teljességi nyilatkozatot, és az ajánlat részeként benyújtott minden nyilatkozatot, a 
közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlattevőnek és kapacitást biztosító szervezetnek cégszerűen 
kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó cégaláírási nyilatkozat 
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre 
jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a 
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 
meghatalmazását is szükséges csatolni. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az 
ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 
 
 
1.13. A közbeszerzési eljárás nyelve 
Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más 
nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az 
ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi felelős fordításban is 
mellékelni kell. 
 
1.14. A közbeszerzési dokumentum 
 

 A közbeszerzési dokumentum összetétele 
1.) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevők részére 
2.) Fejezet: Szerződéstervezet 
3.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok 
4.) Fejezet: Műszaki leírás  

 
A közbeszerzési dokumentum bizalmas jellege 

Az Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezelni és 
harmadik fél részére csak annyit adhat át ezekből, amennyire a harmadik félnek a közbeszerzés 
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tárgyának egy részére adandó árajánlat elkészítéséhez szüksége van. 
 
A közbeszerzési dokumentum, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentum másolati 
példányai, illetve azok részei kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak 
megfelelően használhatóak fel. 
 
1.15. További kiegészítő tájékoztatás az eljárás során 
Az ajánlattételi időszak folyamán az Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében, az Ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhetnek az Ajánlatkérőtől [Kbt. 56. § (1) bekezdés]. 
 
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni. 
 
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később 
nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. 
 
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a fenti határidőben megadni, vagy a kiegészítő 
tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) bekezdése szerint 
kell eljárni. 
 
Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatáskérést) az ajánlattételi felhívás 1. számú pontjában 
megadott címre e-mailben, címre, a válaszadás megkönnyítése érdekében szerkeszthető 
formában (doc formátumban) is el kell juttatni. 
 
A közbeszerzési időszak folyamán valamennyi közlést írásban kell eljuttatni az Ajánlatkérőhöz. 
Közlések semmilyen más formában nem fogadhatóak el. 
 
A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők 
esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni 
valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a 
több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési 
eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági 
szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a 
kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági 
szereplőknek küldte még meg. 
 
A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások 
kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások 
kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a 
kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.  
 
Az esélyegyenlőség elvére tekintettel a kiegészítő tájékoztatás kizárólag az ajánlati felhívás és 
közbeszerzési dokumentum tartalmára vonatkozhat. Ennek megfelelően ajánlatkérőnek nem áll 
módjában olyan kérdésekre választ adni, mely a vonatkozó jogszabályok ismertetésére, 
értelmezésére, vagy az ajánlatok előzetes jogi értékelésére vonatkozik.   
 
1.16. Az ajánlattételi határidő módosítása 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az Ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi 
határidőt indokolt esetben egy alkalommal módosíthatja (meghosszabbíthatja), melyről egyidejűleg 
az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell. 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid279552
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A beérkezési határidőt csak hosszabbítani lehet, az ajánlati, ajánlattételi, illetve részvételi felhívás 
módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [Kbt. 55. §]. 
Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, 
a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 57. §-ban 
meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [57. § (2) bekezdés] teljesíteni, 
vagy 
b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 
A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk 
vagy a változtatás jelentőségével. A b) pontban foglalt esettől eltérően nem köteles az ajánlatkérő a 
határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a 
módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb 
tizedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi 
határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a 
közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy 
ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését. 
 
 
1.17. Az Ajánlattételi felhívás módosítása 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 55. §-a alapján módosíthatja az ajánlati felhívásban illetőleg a közbeszerzési 
dokumentumban meghatározott feltételeket, melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban 
tájékoztatni kell.  
 
1.18. Az Ajánlatételi felhívás visszavonása 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt az Ajánlatételi 
felhívást visszavonhatja, melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell.  
 
 
2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 
 
2.1. Az ajánlat elkészítése 
Az Ajánlattevőnek magyar nyelven, az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell 
elkészítenie az ajánlatát. 
 
Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű 
aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban kell 
benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén kátyúzási, 
fenntartási, felújítási munkák végzése – Ajánlat. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem 
bontható fel!”. A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie! Az eredeti, 
aláírt ajánlatot - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati 
példányban  - beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb. *.pdf formátumba (jelszó 
nélkül olvasható, de nem módosítható módon) beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD 
vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú példánnyal közös csomagolásban. Az ajánlatok 
összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A postán 
feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 
postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő minden 
hétköznap hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között, a határidő 
lejártának napján 9:00-11:00 óráig biztosít lehetőséget az ajánlatok leadására.  
 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid293632
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Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést 1 példányban papíralapon és 1 
példányban elektronikus adathordozón, az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentum részeként 
rendelkezésre bocsátott fájl felhasználásával, az abban szereplő képletek változatlanul hagyásával 
(CD, DVD) xls vagy xlsx formátumban. 
 
A benyújtásra kerülő ajánlat kötelező tartalmát a Közbeszerzési dokumentum 3.) Fejezete 
tartalmazza. 

 
 
2.2. Szerződés 
A közbeszerzési dokumentum tartalmazza azt a Szerződéstervezetet, amelyet az Ajánlatkérő a 
nyertes Ajánlattevővel meg kíván kötni. 
  
 
3. AZ AJÁNLAT BEADÁSA 

 
3.1. Az Ajánlat beadása 

 
Az Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy ajánlata megfeleljen az Ajánlattételi felhívás és a 
közbeszerzési dokumentum formai és tartalmi követelményeknek, és határidőben beérkezzék.  
 
Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát postai úton nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az 
Ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlatot tartalmazó boríték/csomag elvesztése, megsérülése, 
lezárásának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) Postai úton való feladás esetén az ajánlatot 
tértivevénnyel kell feladni, az átvétel időpontjának pontos megállapíthatósága érdekében. Az 
Ajánlatkérő azonban javasolja az ajánlat személyes benyújtását. 
 
3.2. Az ajánlat felbontása 
Az ajánlattételi határidő lejártakor, az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatot nyilvánosan felbontja. [Kbt. 
68. § (1) bekezdés]. 
 
A bontási eljárás során ismertetésre kerül az Ajánlattevő neve, székhelye, valamint a megajánlott 
vállalási díj, valamint az értékelésre kerülő részszempontok számszerűsíthető adatai. A bontási 
eljárásról jegyzőkönyv készül, a bontási jegyzőkönyv az Ajánlattevő részére a bontást követően kerül  
megküldésre, legkésőbb öt napon belül [Kbt. 68. § (2)-(6) bekezdés]. 
 
 
4. AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE 
 
4.1. Az ajánlat értékelése 
Az ajánlat felbontását követően az Ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság megkezdi az ajánlat 
értékelését.  
  
Az értékelés menete a következő: 
 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, megfelelnek-e 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
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A Kbt. 114. §. (2) bekezdése alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az 
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e 
törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az 
ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan 
a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 
Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre 
álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági 
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok 
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok 
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az 
eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem 
kell alkalmaznia. 
 
A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli. 
 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő 
tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az 
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem 
megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az 
ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti az 
igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet 
meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében az e 
törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 
 
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) 
bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő 
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az 
ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az 
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e 
bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve 
valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje 
nem változik. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-
tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről 
szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  
 
Hiánypótlás biztosítása:  
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Összhangban a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglalt előírásokkal az Ajánlatkérő hiánypótlási 
lehetőséget biztosít.  
 
Számszaki hiba kezelése: 
Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során, az ajánlati árak ellenőrzésekor számszaki 
(számítási) hibát talál az ajánlatban, akkor a Kbt. 71.§ (11) bekezdése szerint fog eljárni. 
 
4.2. Nyertes ajánlattevő kiválasztása 
 
Csak a pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatai 
kerülnek részletes értékelésre.  
 

 
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján bírálja el 
[Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont].  
 

Értékelési részszempont Részszemponthoz 
tartozó súlyszám 

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 70 

2. Késedelmi kötbér mértéke 30 

2.1. alszempont: sürgősségi feladatok esetében (Ft/óra) 
amennyiben Ajánlattevő nem fejezi be az általa vállalt 
határidőn belül a munkát (min. 20 000,- Ft/óra) 

(20) 

2.2. alszempont: normál feladatok esetében (Ft/nap), 
amennyiben Ajánlattevő nem fejezi be a vállalt teljesítési 
napra a munkát (min. 50 000,- Ft/nap) 

(10) 

 
 
Az 1. számú értékelési részszempont (árajánlat): 
 
Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; továbbiakban: útmutató) A. 1. ba)  
pontja szerinti fordított arányosításon alapuló bírálati módszert alkalmazza az alábbiak szerint: 

 
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot ér, a többi arányosítással kerül kiszámításra 
az alábbiak szerint:  

            A legjobb 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A vizsgált 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 
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Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás egyes 
költségvetési tételeinek egységárának összegére (képzett érték) vállalkozói díj nettó értéke 
képezi, melyet az árazatlan költségvetés megfelelő beárazásával kell megadni az alábbiak 
szerint: Az ajánlat vállalási árát nettó egységáron kell megadni (Ft/egység), 
beszorozva az Ajánlatkérő által megadott, 12 hónapra vonatkozó becsült 
mennyiséggel. A tételenként kiszámolt és összeadott nettó vállalási árat veszi figyelembe 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásakor. 

Ajánlattevőnek az összesített vállalkozói díjat a felolvasólapon fel kell tüntetnie. Az 
árajánlatnak a szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell. 
Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy 
költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen 
költség elszámolására nem jogosult.  
 
A 2. számú bírálati részszempontok (késedelmi kötbér mértéke): 
 
A 2. részszempont esetében Ajánlatkérő két alszempontot értékel: az 1. alszempont esetében  
a sürgősségi feladatok esetében előírt minimális késedelmi kötbérösszegen (20 000,- Ft/óra) 
felüli többletvállalást (nagyobb összegű kötbérvállalást), míg a 2. alszempont esetében a 
normál feladatok esetében előírt minimális késedelmi kötbérösszegen (50 000,- Ft/nap) felüli 
többletvállalást (nagyobb összegű kötbérvállalást) értékeli Ajánlatkérő. 
 
A vállalást egész számmal kifejezett értékben kell megtenni, Ft/óra, illetve Ft/nap formában. 
Amennyiben az Ajánlattevő az előírt késedelmi kötbérösszeghez képest nem kíván nagyobb 
összegű kötbért vállalni, abban az esetben a minimálisan előírt összeget kell a felolvasólapon 
feltüntetni, ebben az esetben ezen alszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű 
lesz. A megajánlott kötbér mértéke az előírt minimális értéknél kedvezőtlenebb nem lehet, 
ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. A vállalásnak a minimális 
kötbérmértéket (20 000,- Ft/óra, illetve 50 000,- Ft/nap) is magában kell foglalnia. 
 
Ajánlatkérő a 2. számú értékelési részszempont esetében (valamennyi alszempont 
vonatkozásában egységesen) az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti az egyenes arányosításon 
alapuló értékelési módszert alkalmazza: 

 
            A vizsgált 
P =   ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin 
                A legjobb 

ahol  
P:  a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:  a pontskála felső határa  
Alegjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 

 
 
 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa: 1-10, mely minden részszempont esetében azonos. Valamennyi 
részszempont (alszempont) vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) 
adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó 
súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően 
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összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő az értékelési pontszám súlyszámmal felszorzott értékét két 
tizedesjegyre kerekíti.  

 
4.3. Aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás 
 
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, 
valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban 
értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony 
összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak 
valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. Az ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár 
vonatkozásában a Kbt. 72. §-a előírásai szerint jár el.  
 
4.4. Lehetetlen vagy túlzott kötelezettségvállalás 
 
Ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást, az 
ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban 
kérni. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a előírásai szerint jár el.  
 
4.5. Az eljárás eredménye 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták 
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának 
befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy 
elektronikus úton megküldi [Kbt. 79. § (1-(2) bekezdés]. 
 
Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy minden feltétel rendelkezésre áll az ajánlat 
elfogadásához, akkor az Ajánlati felhívásban rögzített időpontban megküldi az Ajánlattevőknek az 
eljárás eredményéről készített írásbeli Összegezést. 
 
Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított 
huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlattételi határidő lejártáig egy 
alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, 
továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az 
eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ha a 
módosítás során az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről szóló tájékoztatást 
visszavonja, új ajánlattételi határidő kitűzésével jogosult a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi 
felhívást küldeni Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus 
úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni 
 
Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- 
vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is 
kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének 
megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek. 
 
 
5. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 
 
5.1. A szerződés megkötése 
A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a 
nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a 



Közbeszerzési dokumentum 
"Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén 

kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése” 

14/57 

közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. 
 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
 
A nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése 
napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik. 
 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség a Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama 
alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a 
szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás 
eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat 
módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő 5 napos időtartam lejártáig. 
 
A Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített ötnapos időtartam letelte előtt is 
megköthető a szerződés, ha a 115. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. 
 
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésben 
meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul 
ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését 
követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a 
szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a 
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 
 
 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid677632
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid678144
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid614144
http://www.opten.hu/optijus/lawtext/1031682#sid677632
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4.) FEJEZET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 

A Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közúthálózat 
területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák elvégzése a keretszerződésben meghatározott 
időszak alatt. 
 

Részletezett követelmények 
Alapadatok, okiratok: 
Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai: 

 az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: útburkolat 
fenntartása, felújítása 

 az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.): 
fenntartás, felújítás, kátyúzás 

 az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: a keretszerződés teljesítése során az eseti 
megrendelések tartalma szerint. 

 
 
Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: 

 az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti 
tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben 
végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, 
munkavégzési időszak korlátozása stb.): A behajtási engedély beszerzése a Vállalkozó 
feladata, a kerületben érvényes időbeli korlátozástól csak külön engedély birtokában 
lehet eltérni.   

 a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, 
kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása): az Ajánlatkérő a vállalkozási 
keretszerződésben foglaltak szerint biztosítja. 

 
További információk: 
 
Az I. kerület jelentős része a budai 3,5 t övezetbe (B35), illetve a Budai Vár védett övezetbe tartozik. 
A behajtási engedély iránti kérelem beszerezhető a Budapest Közút Zrt.-től.  
 
A közbeszerzési eljárás tevékenység megnevezése: 
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közúthálózat 
(útpálya, járda, lépcső és tartozékok) területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák elvégzése a 
szerződéskötést követő időszakban, 2018. december 31-ig.  
 
A közbeszerzési eljárás nyertesének a kötelessége a vállalkozási keretszerződésben elfogadott 
egységárakon az írásban megrendelt fenntartási, felújítási és kátyúzási munkák megadott határidőre 
történő elvégzése, folyamatos munkavégzéssel.  
 
A kivitelezési előírások és a beépítendő anyagok minőségi követelményeire vonatkozóan az 
érvényben lévő törvények, jogszabályok, műszaki szabványok, műszaki előírások, útfenntartás 
műszaki irányelvek betartása kötelező.  
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Felhívjuk a figyelmet a közlekedési és vízügyi miniszter 3/2001. (I. 31.) KöViM - Közutakon végzett 
munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló rendeletében foglaltak 
betartására. 
 
A szakszerű munkavégzést a felhasznált anyagok minőségére vonatkozó műbizonylatokkal, 
teherbírás mérési-, tömörség mérési jegyzőkönyvvel, hulladékbefogadási nyilatkozattal (”Sz” 
lappal) a Vállalkozónak igazolni kell. 
 
Kátyúzási munka kivitelezését a Megrendelő akkor rendeli meg, ha a járda vagy útburkolat 
megsüllyedt, vagy felülete kitöredezett, repedezett, nyomvályús, hossz-, illetve keresztirányú 
repedések vannak benne. A javítandó felület terjedelme egyenként 1-100 m2 lehet. 
 
Lépcsők, kiemelt szegélyek vonatkozásában szintén süllyedés, szegélykő, vagy lépcsőfok 
kifordulása, kitörése miatt kerül sor a balesetveszélyes helyszín megszüntetésére. 
 
A kátyúzandó helyszínek listáját minden hónap elején - a Vállalkozó műszaki vezetőjével közösen 
tartott helyszíni szemle után - az Ajánlatkérő írásban rögzíti és átadja Vállalkozó részére a befejezési 
határidő megjelölésével, amely max. 30 nap.  
A sürgős helyszíneket telefonon és e-mail-en jelenti az Ajánlatkérő a Vállalkozó felé, a helyreállítás 
a bejelentéstől számított 48 órán belül elvégzendő.  
 
Kivitelezési technológiáról általában: 

a) Csak száraz időben lehet kivitelezést végezni. 
b) Elkorlátozás, forgalomterelés a munkavégzés ideje alatt kötelező. 
c) tükörkészítés előtt minden esetben talajtömörítést kell végezni Tr gamma 95 %-ra, 
d) a keletkezett sittet, törmeléket azonnal el kell szállítani, 
e) minden helyszínen folyamatos munkavégzéssel kell a dolgozni a kivitelezés befejezéséig. 

 
Az aszfalt kátyúzás kivitelezési technológiája: 
Útpályát hengerelt aszfalttal, járdaburkolatot öntött aszfalttal kell helyreállítani (amennyiben 
a megrendelő máshogy nem rendelkezik) 
Útpálya és járdafelület kátyúzása 1 vagy 2 rétegben hengerelt, vagy öntött aszfalttal az alábbi 
munkarészeket tartalmazza: 
 - kátyú szélének körbevágása (szabályos négyszög alakra és függőleges falúra) a meglévő 

kopórétegnél, 
      - kitisztítás, pormentesítés, előkenés bitumen emulzióval   
      - aszfaltréteg terítése tömörítéssel, 
 - széleken hézagkitöltéshez öntapadó hézagtömítő szalag vagy bitumen emulziós kenés,  
 - bontott anyagok gépi/kézi felrakása, lerakóhelyre történő szállítása, 
      - ideiglenes fogalomkorlátozás, a munkaterület rendezése, takarítás, útfelület tisztítása. 
 
Nagy-, illetve kiskockakő burkolat kivitelezési technológiája: 
f) megsüllyedt, illetve sérült helyszíneken a kövek kiszedése sérülésmentesen, 
g) bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése, 
h) kátyúk kitisztítása, szükség esetén kimélyítése, 
i) C 10 beton kiegyenlítő réteg készítése, 
j) kövek – forgatás utáni ágyazó homokba történő visszaépítése, szükség szerint új kő pótlásával, 
k) kiöntés bitumennel, cementhabarccsal, vagy műgyantakötésű habarcs kiöntéssel megrendelés 

szerint. 
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Kiemelt szegély építésének technológiája: 
l) mozgó, vagy megsüllyedt szegélykövek felbontása sérülésmentesen, 
m) bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése, 
n) alapárok kitisztítása, 
o) szegélykövek visszaépítése beton alapgerendával és megtámasztással, 
p) hézagkiöntés cementhabarccsal. 
 
Lépcsők helyreállítási technológiája nagykockakőből épült lépcsőknél: 
q) nagykockakövek kiemelése sérülésmentesen, 
r) bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése, 
s) lépcsőelemek alatti részek felbontása tükör kiképzése céljából, 
t) tükörkészítést követően a lépcsőél és belépőfelület kövezése a meglévő kőanyagból (szükség 

szerint pótlással) készüljön betonágyazatba, pontos geometriával és a vízlefolyást biztosító 
eséssel. A hézagokat cementhabarccsal, vagy műgyantakötésű habarccsal szintbe kell kenni 
megrendelés szerint. 

 
Lépcsők helyreállítási technológiája műkő, kiskockakő, beton és egyéb anyagú lépcsőknél a 
lépcső sérülésétől függően helyszíni megbeszélés és naplóbejegyzés alapján történik. 
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3.) FEJEZET: SZERZŐDÉSTERVEZET 
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
(tervezet) 

 
amely létrejött egyrészről 
 

Név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
Képviseli: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester 
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 
Telefon: +36 (1) 458-3000 

Telefax: +36 (1) 458-3008 
Adószáma: 15735643-2-41 
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. 
Bankszámla száma: 12010154-00379543-00100000 

 
- továbbiakban mint Megrendelő - másrészről a 

 

Név: [*] 

Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 
Székhely: [*] 
Postacím: [*] 
Telefon: [*] 

Telefax: [*] 
Cégjegyzékszám: [*] 
Adószáma: [*] 
Számlavezető bank: [*] 
Bankszámla száma: [*] 

 
- mint Vállalkozó - a továbbiakban együtt: Felek között alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel: 
 

Preambulum 
 

 

0.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást 
folytatott le a „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében levő közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák 
végzése” tárgyban, amelynek eredményeként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az 
eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos 
jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - a jelen szerződést kötik meg. 

 
0.2. A vállalkozás részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre 

bocsátott ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció, valamint a Megrendelő és a 
Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében, továbbá a szerződéskötés időszakában 
egymásnak átadott iratok, valamint az elfogadott Vállalkozói ajánlat határozza meg. 

 

 
 

1. 

http://www.raiffeisen.hu/
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A szerződés tárgya, tartalma 
 
1.1. Jelen szerződés tárgya: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében levő közúthálózat területén fenntartási és felújítási, kátyúzási munkák végzése. 
 
A szerződés műszaki tartalma, az elvégzendő feladatok pontos meghatározásával: 
A közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció, valamint a 
Megrendelő és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében, továbbá a szerződéskötés 
időszakában egymásnak átadott iratok, valamint az elfogadott és nyertesnek kihirdetett Vállalkozói 
ajánlat határozza meg. 
 
1.2. A keretszerződés (szerződés) alapján elvégzendő feladatok: 
 
Budapest I. kerületi aszfalt burkolatú, illetve kő - nagy-, és kiskockakő- burkolatú útpályák, járdák, 
lépcsők  kátyúzási, fenntartási, felújítási munkái. 
 
1.3. A Vállalkozó jelen szerződés alapján elvállalja az 1.1. - 1.2. pontban meghatározott munka 
megvalósítását, az e szerződésben meghatározott tartalommal, a szerződés mellékletét képező tételes 
költségvetésben szereplő egységárakért, műszakilag kifogástalan minőségben. 
 
 

2. 
A szerződéskötés alapját képező dokumentumok 

 
2.1. A Megrendelő által készített ajánlattételi felhívás és dokumentáció, továbbá a Vállalkozónak a 
Megrendelő közbeszerzési eljárására benyújtott, elfogadott és nyertesnek kihirdetett Vállalkozói 
ajánlata, (Ajánlattételi és teljességi nyilatkozat) és a hozzá tartozó részletes költségvetés. (1.-3. számú 
mellékletek) 

 
3. 

A szerződés ellenértéke és a számlázás rendje 
 
3.1. A keretszerződés maximális ellenértéke, keretösszegben:  
 
Vállalkozási (építési) keretszerződés annak aláírásától a rendelkezésre álló nettó 40.000.000 Ft + 
ÁFA keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig számított határozott időtartamig 
tart a keretszerződésben és az eseti megrendelésekben foglaltak szerint.  

 
Az elszámolás a Vállalkozó által megadott, a jelen keretszerződés 3. számú mellékletét képező 
költségvetésben levő egységárakon kerül tételes felmérés alapján elszámolásra, mely egységár 
tartalmazza a szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósításának költségeit, a kivitelezési 
munkákat, a tevékenységgel  kapcsolatban fizetendő minden esetleges vámot, díjat és illetéket, az 
átadás - átvételi eljárás költségeit, a kiszolgáló gépek, irodák, raktárak, és az építéshez felhasznált 
anyagok, az energia és a közműszolgáltatás költségeit, a szavatossági és jótállási költségeket, valamint 
minden, a megrendelői szolgáltatásokon kívüli munka ellenértékét. 
 
A szerződés tárgya szerinti tevékenység nem építési engedély köteles tevékenység, ezért az ÁFA 
összegét a Megrendelő minden részszámla benyújtásánál a Vállalkozó részére fizeti meg. 
 
3.2. A Vállalkozó az elvégzett munkákat az ajánlatában megadott, és a jelen szerződés mellékletét 
képező költségvetésben meghatározott egységárakon, tételes elszámolás mellett számolhatja le, azon 
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felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A költségvetésben nem szereplő munkák 
elszámolásához, az egységár képzéséhez a Vállalkozó nem jogosult magasabb rezsióradíjat 
felszámolni, mint amit a nyertes ajánlata is tartalmaz.  
 
3.3. A Vállalkozó a szerződés alapján megrendelt és elvégzett munkánként 1 db számla benyújtására 
jogosult. Vállalkozó az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően 
jogosult számlát benyújtani. Az adott (rész)számla alapja az elkészült munkákról készült - és a 
műszaki ellenőr által igazolt - felmérési napló. A felmérési naplóban felek rögzítik a műszaki 
teljesítést. 
 
A számlákat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) címre 
kell kiállítani és megküldeni. A Megrendelő a számlát banki átutalással teljesíti a Vállalkozó jelen 
szerződésben megadott bankszámla számára.  A Megrendelő átutalási, fizetési késedelme esetén 
kamat illeti meg a Vállalkozót. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke. A késedelmi 
kamat mértéke éves szinten a Ptk. 6:155. §-ában meghatározottakkal megegyező mértékű. 
 
3.4. A szerződéses ellenérték fedezete a Megrendelőnek rendelkezésre áll. 
 

3.5. Megrendelő a vállalkozói díjat - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése 
szerint, az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla 
ellenében, banki átutalással teljesíti.  

 
3.6. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) 
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; továbbá a 
Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

 
 

4. 
A szerződés teljesítése, érvényessége: 

 
4.1. A szerződés hatálybalépésének időpontja: a szerződés mindkét fél által történő aláírásának napja. 
 
4.2. Szerződés érvényessége: a szerződéskötéstől számított időponttól 2018. december 31-ig 
terjedő időszak, illetve a maximális keretösszeg felhasználásig, attól függően, hogy időben 
melyik következik be korábban. 
 
4.3. A keretszerződés teljesítési határideje: 2018. december 31. 
Az egyes, a keretszerződés időbeli hatálya alatt megrendelt feladatok elvégzésének teljesítési 
határideje lehet sürgős, illetve normál, mely esetben esetenként kerülnek a teljesítési határidők  
megállapításra. 
 
4.4. Sürgős feladatok esetében a Vállalkozónak a feladatot a Megrendelő képviselője részéről írásban 
(e-mailben) leadott hibabejelentéstől számított legkésőbb 48 órán belül el kell végeznie. Rendkívüli 
sürgősség és helyzet esetén, amikor az elektronikus úton való hibabejelentés nem alkalmazható, a 
Megrendelő jogosult telefonon is a hibabejelentést megtenni, a Vállalkozó által a jelen szerződésben 
megadott, és  folyamatos elérhetőséget biztosító telefonszámra. 
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4.5. Normál feladatok esetében a Megrendelő képviselője, havonta egy alkalommal írásban értesíti a 
Vállalkozót, a címlista megküldésével az elvégzendő feladatokról, és legkésőbb 3 munkanappal 
korábban a munkaterület átadásának az időpontjáról. Normál esetben a teljesítési  határidő a 
munkaterület átadásától számított legkésőbb 30 naptári nap, de a felek a konkrét munka ismeretében 
ennél rövidebb teljesítési határidőben is megegyezhetnek, mely megállapodást  írásban, 
jegyzőkönyvben vagy az építési naplóban kell rögzíteni. 
A munka megkezdésének időpontja a munkaterület átadásának időpontja. 
 
4.6. A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal műszakilag kifogástalan 
minőségben hiba és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a 
szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. 
 
4.7. A kivitelezési előírások és a beépítendő anyagok minőségi követelményeire vonatkozóan az 
érvényben lévő törvények, jogszabályok, műszaki szabványok, műszaki előírások, útfenntartás 
műszaki irányelvek betartása kötelező.  
 
4.8. A szakszerű munkavégzést (felhasznált anyagok minőségére vonatkozó műbizonylatokkal, 
teherbírás mérési-, tömörség mérési jegyzőkönyvvel) igazolni kell. 
Vállalkozó jogosult előteljesítésre, de erről a Megrendelőt erről 3 munkanappal korábban írásban 
értesíteni kell. 

 
5. 

Késedelem, szerződésszegés 
 
5.1. A 4.4. és 4.5.  pontban rögzített  teljesítési részhatáridők, vagy  a szerződés során megállapodott 
határidők kötbérterhesek. Figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően Vállalkozó 
kötbér fizetésére köteles, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződést 
késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetőleg a szerződés meghiúsul. 
 
5.2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 

5.2.1. Késedelmi kötbér: A teljesítési határidő sürgősségi feladatok esetében min. 20 
000,- Ft/óra (kötbérmaximum: legfeljebb 48 óra), míg a normál feladatok esetében 
min. 50 000,- Ft/naptári nap (kötbérmaximum: 10 naptári nap), mely kötbér a 
Megrendelő fizetésre való felszólítása után azonnal esedékes. A kötbér kezdő 
időpontja a késedelem első órája, illetve napja, terjedelme a késedelem 
megszűnésének időpontja. 

5.2.2. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő 
időre az adott feladattípus szerinti késedelem szerint számított kötbér kerül 
érvényesítésre. 

5.2.3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a szerződésben 
vállalt kötelezettségét, a szerződést súlyosan megszegi, illetve a késedelme a 
kötbérmaximum mértékét meghaladja, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek 
mértéke nettó 2 000 000,- Ft. 

5.3. Megrendelő nem garantálja a maximális keretösszeg felhasználását a keretszerződés ideje 
alatt, a műszaki szükségesség változása és a kátyúzási munka előre kalkulálhatatlansága és speciális 
jellege miatt. 
5.4. Meghiúsulás esetén a Megrendelő a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat, a 
teljes szerződéshez viszonyítva 60 napon belül felméri, kiértékeli és a felek egymással elszámolnak. 
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6. 
Jótállás, szavatosság 

 
6.1. A Vállalkozó garantálja: 

6.1.1. Valamennyi, a  jelen szerződésben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését. 
6.1.2. Az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a 

létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak 
megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

6.2. A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége az adott felújítási munka 
átadás-átvételi eljárása befejezésének napjától számított 12 hónap . A további időszakra a Vállalkozó 
a beépített szerkezetekre, illetve anyagokra a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendelet melléklete (módosulás esetén a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabály) szerint 
kötelezően előírt alkalmasságot biztosítja. 
 
6.3 A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra hibákra, amelyekről a Vállalkozó 
bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendellenes használat következményeként. 
 
6.4. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságokat, hibát haladéktalanul a Vállalkozó 
tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt 
kiküszöbölni. 
 
6.5. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a 
Megrendelő a kicserélt elemeket, alkatrészeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja. 

 
 

7. 
A Megrendelő kötelezettségei és jogai 

 
7.1. A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadja, mely tényt az 
építési naplóban rögzítik.  
 
7.2. A Megrendelő a sürgősségi és a normál munkák megrendeléséről külön-külön címlistát vezet, 
melyet, és a címlistán levő munkák készültségét havonta a Vállalkozóval egyezteti. 
 
7.3. A Vállalkozó részére engedélyezi hogy a Vállalkozó a címlista szerinti területeken szükséges 
minimális méretű felvonulási építményeket elhelyezze. 
 
7.4. Jogosult és köteles a kivitelezési munkákat folyamatosan ellenőrizni, a Vállalkozó felhívására 
konzultációkon részt venni, a felvetődő kérdésekben 2 napon belül dönteni. A Vállalkozóval való 
folyamatos kapcsolattartás dokumentálása az építési naplóban történik. Az építési naplóbejegyzések 
1-1 példánya az átadási dokumentáció részét képezik. 
 
7.5. Jogosult és köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek kiválasztásában a Vállalkozó 
időben történő felhívására részt venni és az alkalmazhatóságukról 2 napon belül dönteni. 
 
7.6. Jogosult az elkészült munkákat visszabontatni, kicseréltetni és a Vállalkozóval újra elvégeztetni, 
illetve amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, úgy a Vállalkozó 
terhére más vállalkozóval elvégeztetni. 
Az ebből eredő esetleges késedelemért a Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett és 
kártérítéssel tartozik  a jelen szerződés szerinti előírások alapján. 
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7.7. Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafázisok minőségellenőrzését elrendelni - 
független külső szervezettel -, amennyiben azok minősége vélhetően nem éri el a vonatkozó 
szabványokban és előírásokban megkövetelt minőségszintet, és abban a Megrendelő és a 
Vállalkozó véleményeltérésen vannak. 
 
A vizsgálatot a Megrendelő végezteti el, annak költsége azt a felet terheli, akinek az állítása a 
bizonyítás során nem nyer igazolást. 
 
A Megrendelő a szakvélemény függvényében dönt az anyag vagy szerkezet bontásáról, cseréjéről 
vagy az értékcsökkenés megállapításáról a szakvélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
 
7.8. A Megrendelő köteles a jótállási, vagy szavatossági idő alatt felmerülő valamennyi hibáról 
illetve hiányosságról - amelyek a tudomására jutnak - a Vállalkozót értesíteni. 
 
7.9. A Megrendelő jogosult arra, hogy a szerződéstől egyoldalúan elálljon, ha a Vállalkozó a 
szerződésben rögzített határidőkhöz vagy a megállapodott műszaki ütemezéshez képest jelentős 
lemaradásba került. Sürgősségi munka esetén jelentős lemaradásnak minősül, ha a Vállalkozó a 
hibabejelentéstől számított 96 órán belül sem végzi el a Megrendelt munkát, normál munka 
esetében, ha a címlistában rögzített határidőre el sem kezdte. 
 
7.10. Havonta egy alkalommal részt vesz a műszaki átadás-átvételi eljárásokon, és nyilatkozik az 
átvétel tekintetében  
 
7.11. A  megadott határidőben a pénzügyi fedezet biztosítása a Vállalkozó felé. 
 
7.12. Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 
elállhat, ha:  

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

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

c)  az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 
miatt a szerződés nem semmis.  

 

A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból.  

 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon -, ha  

a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
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tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

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

 
A felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
8. 

A Vállalkozó kötelezettségei és jogai 
 

8.1. A létesítmény megvalósítása a jelen szerződésben meghatározott tartalommal és minőségben a 
vonatkozó műszaki előírásoknak, ágazati szabványoknak és a rendelkezésre álló terveknek 
megfelelően. 
 
8.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által egyedileg elrendelt sürgős és normál munkákat 
elvégezni, az esetleges változásokat és pótmunkákat befogadni és azokat - szükség szerint 
szerződéskötés alapján - elvégezni. 
 
8.3. Az építési munkák megkezdésétől (a munkaterületek átadásától) az átadás-átvételi eljárások 
lezárásáig építési naplót és felmérési naplót kell vezetni, és azt folyamatosan a helyszínen kell tartani, 
ha tényleges munkavégzés történik. 
 
8.4. A fenntartási, felújítási (kátyúzási) munkák megkezdése előtt és a feladat  elvégzését követően a 
Vállalkozó köteles fotódokumentációt készíteni, melyet a műszaki átadás-átvétel során, digitális 
formában a Megrendelő részére köteles átadni. Vállalkozó köteles az építési területet a munka 
jellegének megfelelő korlátozással lezárni, és a biztonságos közlekedés feltételeit folyamatosan 
fenntartani. A munkaterület őrzéséről, védelméről a Vállalkozó tartozik gondoskodni. 
 
8.5. A kivitelezés teljes ideje alatt biztosítani kell a munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi 
szabályok betartását, ill. az ehhez szükséges feltételek megteremtését, a mentők, tűzoltók 
közlekedésének a feltételeit biztosítani. 
 
8.6. A Vállalkozó köteles a kibontásra kerülő burkolati anyagokat szükség esetén az ésszerű 
legrövidebb időn belül elszállítani és szakaszerű, szabályszerű tároló helyre eljuttatni. 
 
8.7. Vállalkozó köteles a különböző építőanyagok, szerelvények ill. berendezési tárgyak származási 
helyét, valamint márkaazonosítását hitelt érdemlően dokumentumokkal igazolni. 
 
8.8. A Vállalkozó köteles valamennyi építési és szerelési munkát a kivitelezési előírások és a 
beépítendő anyagok minőségi követelményeire vonatkozóan az érvényben lévő törvények, 
jogszabályok, műszaki szabványok, műszaki előírások, útfenntartás műszaki irányelvek 
figyelembevételével és betartásával végezni.  
 
8.9. A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelősségének vitája 
esetén a jelen szerződésben foglaltak szerint kell eljárni. 
Amennyiben a vizsgálat eredménye a Vállalkozó számára elmarasztaló és emiatt a Megrendelő 
bontást, cserét rendel el, azt a Vállalkozó haladéktalanul, költségmentesen tartozik elvégezni. 
 
8.10. A dokumentált minőségtanúsítványok felhasznált anyagok minőségére vonatkozó 
műbizonylatok, teherbírás mérési-, tömörség mérési jegyzőkönyvek a kivitelezés hivatalos 
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ügyiratainak tartozékai, azokat a Vállalkozó köteles a munkák befejezéséig megőrizni és a 
havonkénti részteljesítéskor a Megrendelőnek átadni. 
 
8.11. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák ill. 
hiányosságok kijavítására, elhárítására köteles a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. 
Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó költségére és kockázatára - a 
szükséges munkákat mással elvégeztetni. 
 
 

9.  
Az átadás-átvétel rendje 

 
9.1. A Vállalkozó a keretszerződés ideje alatti teljesítését/részteljesítését írásban közli a 
Megrendelővel (készre jelentés). A műszaki átadás-átvételeket – az időpont egyeztetése után – a 
Vállalkozó és a Megrendelő közösen végzi el, megkezdésére azonban legkésőbb a készre jelentés 
kézhez vételétől  számított 8 napon belül, és  a lezárására a műszaki átadás-átvétel megkezdésétől 
számított legkésőbb 15 napon belül sor kell, hogy kerüljön. Ha a műszaki átadás-átvétel a készre 
jelentés kézhez vételétől számított 15 napon belül megtörténik, akkor Megrendelő kiállítja a 
teljesítésigazolásokat, mely alapján a Vállalkozó jogosult, havonta egy alkalommal  a számla 
benyújtására. 
 
9.2. A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás megkezdésének 
az időpontjára hiány- és hibamentesen elkészüljenek, az átadás lefolytatásához szükséges 
dokumentumok rendelkezésre álljanak. A munkaterület megtisztított állapotban, szerszámoktól, 
gépektől, minden munkaeszköztől felszabadított legyen.  
 
9.3. A jelen keretszerződés során leadott egyedi megrendelések teljesítését/részteljesítését a műszaki 
átadás-átvételi eljárások  sikeres lezárása jelenti. Az átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, ha: 
  -  az elvégzett munka műszaki paraméterei megfelelnek   a szerződéses feltételeknek és a vonatkozó 
szabványoknak, műszaki  előírásoknak, 
  -  az eljárásra meghívottak nyilatkoznak az elvégzett munka alkalmasságáról, 
  - szükséges bizonylatok, nyilatkozatok, dokumentumok, fotók átadása a Vállalkozó részéről 
megtörténik. 

 
10. 

Egyéb szerződési feltételek 
 

10.1. A Megrendelő a szerződésszegést - az észlelés, vagy tudomásra jutást követően - 
haladéktalanul, írásban közli a Vállalkozóval, melyben megjelöli a szerződésszegésből eredő jogait 
és igényeit is. 
Ebben az esetben Vállalkozó köteles haladéktalanul a jogszabályokban meghatározott kötelességeit  
megtenni. 
 
10.2. Pótmunka elrendelése esetén a Vállalkozó, annak kézhezvétel követően írásban közli a 
Megrendelővel a pótmunka elvégzésének határidejét és ellenértékét, melynek egyeztetése után a 
szerződő felek jelen szerződést kiegészítik, módosítják, vagy a pótmunkára külön szerződést kötnek, 
figyelembe véve a Kbt. előírásait is. 
 
10.3. Vállalkozó jogosult feladatainak teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozóval a 
Vállalkozó létesít szerződéses jogviszonyt. Vállalkozó az alvállalkozó által kivitelezett munka 
minőségéért, határidőre történő elvégzéséért oly mértékben felelős, mintha azt saját maga végezné el. 
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Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozó bevonásáról. A 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendelő vagy a nevében eljáró személy 
(szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy csak a 
Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói 
teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 
 
10.4. Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződésszegésből anyagi hátránya 
származnék, akkor a Vállalkozó a kötbér mellett viseli az ebből eredő összes károkat és átvállalja az 
összes kockázatot és szavatosságot. 
 
10.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes kár- és permentes állapotban tartani harmadik fél 
olyan igényeivel szemben, amelyek bármilyen jogok megsértéséből származnak, különösen a 
tulajdonjogba való beavatkozásból, a szerzői jogok, mintavételi jogok, felhasználási jogok stb., amely 
jogsértések a Vállalkozó szerződéses teljesítéséből erednek. 
 
10.6. Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének neve, címe, telefon és telefax száma és nyilvántartási 
száma: 
    

Név: 
  FMV nyilvántartási szám: 
  Cím: 
  Telefon: 
  Telefax: 
  E-mail cím: 
   
Vállalkozó hibabejelentés fogadására, és a napi kapcsolattartásra kijelölt személy: 

 
Név: 
E-mail cím: 
Telefon: 

 
Megrendelő részéről kapcsolattártasra kijelölt személy: 
     

Név: Komlós Norbert 
Telefon: 06 (20) 353-1224 
E-mail: komlos.norbert@budavar.hu  

 
10.7. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes 
szabályokhoz, törvényekhez, és ide vonatkozó előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő 
helyszíni vezetésének utasításait. Minden olyan kárért, amely az ilyen előírások megsértése nyomán 
keletkezik, a Vállalkozó korlátlanul felelős. Ezen előírások durva, vagy ismétlődő kismértékű 
megsértése esetén a Vállalkozó köteles - a Megrendelő felszólítására - az érintett személyeket az 
építkezés területéről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni. A Vállalkozó a 
munkaterületet köteles takarítani, tisztán tartani. 
 
10.8. A jelen szerződésből származó minden jog és kötelezettség mindkét szerződő fél részéről a 
mindenkori jogutódra száll át. 
 
10.9. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírása előtt az építési területtel megismertették, és az 
építés végrehajtásával összefüggésben minden formalitással megismerkedett. 
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Kötelezettséget vállal egyben arra, hogy a vállalkozás esetleges hibáira rámutasson, és a 
Megrendelővel szembeni figyelmeztetési kötelezettségének eleget tegyen. 
 
10.10. Vállalkozó köteles CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési felelősségbiztosítását a 
szerződés teljes ideje alatt érvényben tartani, melyet a Megrendelő jogosult ellenőrizni. A 
felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 15 millió forint, a káresemény összege legalább: 10 
millió forint. 
 
10.11. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáikat lehetőség 
szerint elsősorban békésen, tárgyalásos úton rendezik.  
 
10.12. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a keretszerződés ideje alatt folyamatosan 
együttműködnek, egymást haladéktalanul értesítik a szerződés teljesítését érintő minden lényeges 
körülményről. A kapcsolattartás módja a munkavégzés vonatkozásában elsősorban az elektronikus 
üzenet (e-mail), a telelefax, vagy a levél. 
 
10.13. Jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk, valamint a 
vonatkozó egyéb rendeletek és előírások az irányadók. 

  
Jelen szerződést elolvasás és értelmezés alapján, a szerződő felek mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt és kötelezőt jóváhagyólag írták alá, 5 eredeti példányban, melyből egy eredeti példány a 
Vállalkozót, három eredeti példány a Vállalkozót illeti meg. 
 

Budapest, 2017. [*] Budapest, 2017. [*] 

 

 

…………………………… 

 

 

………………………… 

Budapest I. kerület, Budavári 
Önkormányzat  

képviseletében:  

 Nagy Gábor Tamás 

polgármester 

képviseletében:  

 

Megrendelő Vállalkozó 

  
 
 
 
 

1. számú melléklet: Tételes árazott költségvetés 
2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény 
3. számú melléklet: Alvállalkozói bejelentés
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3. számú melléklet 

 
 

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke 
 

„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő 
közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése” 

 
 

1.  A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nevesített alvállalkozó(k): 
Alvállalkozó neve:…………………………… 
Alvállalkozó székhelye/címe:………………... 
Alvállalkozó feladata:………………………... 
 

2. A közbeszerzési eljárásban – ajánlatban – nevesített és az alkalmasság igazolásába 
bevont alvállalkozó(k): 

Alvállalkozó neve:…………………………… 
Alvállalkozó székhelye/címe:………………... 
Alvállalkozó feladata:………………………... 
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt 
vett:……………………………… 

 
Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett 
alvállalkozó(ka)t. 
 

3. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban – ajánlatban - nem 
nevesített alvállalkozók: 

 

a) Alvállalkozó neve:…………………………… 
Alvállalkozó székhelye/címe:………………... 

 Alvállalkozó feladata:………………………... 
 

b) Alvállalkozó neve:…………………………… 
Alvállalkozó székhelye/címe:………………... 
Alvállalkozó feladata:………………………... 

 

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  
 
VAGY 
 
Csatolom …………………….. alvállalkozó azon nyilatkozatát, hogy nem áll a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.                                                                                                                                                                        

 
Kelt: Budapest, …………   

 
………………………………….. 

Vállalkozó 
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Közbeszerzési dokumentum 
"Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén 

kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése” 

31/57 

4.) FEJEZET: MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
 
 

Az ajánlatok összeállításának megkönnyítése érdekében, ajánlatkérő – bizonyos, az ajánlati 
felhívásban benyújtásra előírt nyilatkozatok tekintetében – a jelen közbeszerzési dokumentum 
részeként nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevők a jelen közbeszerzési 
dokumentumban szereplő nyilatkozatmintákat vagy azok tartalmával teljes körűen megegyező 
nyilatkozatmintákat kötelesek alkalmazni, azaz cég- és egyéb adataikkal megfelelően kitölteni, 
cégszerűen, vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által aláírni. Olyan igazolások, 
illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre a közbeszerzési dokumentum nem tartalmaz 
nyilatkozatmintát, ajánlattevők igazolásaikat, nyilatkozataikat az ajánlati felhívás, a közbeszerzési 
dokumentum, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni. 
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(1. számú melléklet) 
Tartalomjegyzék/iratjegyzék 1 

 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 

Tartalomjegyzék   

Felolvasólap   

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint   

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében   

Együttműködési megállapodás mintája (adott esetben)   

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (6. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontja tekintetében / I. (9. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. (10. számú melléklet)  

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján   

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról   

Opcionális, amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált 
módosítás van folyamatban: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, 
egyszerű másolatban 

 

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy az aláírási-
mintája, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták 

 

Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító 
erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az 
ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, eredeti vagy 
közjegyző által hitelesített másolat 

 

Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről (12. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a referenciákról2 (13. számú melléklet)  

Nyilatkozat a szakemberekről (14. számú melléklet)  

A szakember saját kezűleg aláírandó szakmai önéletrajzának mintája (15. 
számú melléklet) 

 

A végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok  

Opcionálisan, amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy)  

                                            
1 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 

2 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az M.1. és M.2. 
pontok szerinti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy 
megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő választása szerint 
jogosult az M.1. és M.2. pontokban foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ebben 
az esetben a 10-12. számú dokumentumok benyújtása nem szükséges. 
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kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek:  
a)  Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a más szervezet 

kapacitására történő támaszkodásról, cégszerűen aláírva (16. számú 
melléklet) 

b) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Árazott (részletes) költségvetés   

Megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási kötvény, biztosító által kiállított 
igazolás, vagy arra vonatkozó szándéknyilatkozat, hogy az ajánlattevő a 
nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti (17. számú 
melléklet) 

 

Egyéb, az ajánlattevő által szükségesnek tartott dokumentumok  

 
 
Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  



Közbeszerzési dokumentum 
"Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén 

kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése” 

34/57 

 (2. számú melléklet) 
 

Felolvasólap 
 

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
Önálló ajánlattétel esetén 3: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy levelezési címe:  

Kapcsolattartó személy telefonszáma:  

Kapcsolattartó személy telefax száma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
Közös ajánlattétel esetén 4 5: 

Közös ajánlattevők neve:  

Közös ajánlattevők 1. tagjának neve:  

Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye:  

Közös ajánlattevők 1. tagjának 
cégjegyzékszáma: 

 

Közös ajánlattevők 2. tagjának neve:  

Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye:  

Közös ajánlattevők 2. tagjának 
cégjegyzékszáma: 

 

                                            
3 Közös ajánlattétel esetén törlendő. 
4 Önálló ajánlattétel esetén törlendő. 
5 Közös ajánlattétel esetén azt valamennyi ajánlattevő, vagy a meghatalmazott képviselő által 
cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni. 
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…6  

Közös ajánlattevők nevében eljáró cég neve 
(Kbt. 25. § (2) bekezdés szerint): 

 

Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
neve: 

 

Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
levelezési címe: 

 

Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
telefonszáma: 

 

Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy 
telefax száma: 

 

Közös ajánlattevők nevében 
kapcsolattartására meghatalmazott személy e-
mail címe: 

 

 

Árajánlat: 

 

Ajánlati ár (nettó Ft): …….…………....,- Ft 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a sürgősségi 
feladatok esetében (min. 20.000,- Ft/óra):  

…………....  (Ft/óra) 

Vállalt késedelmi kötbér mértéke a normál 
feladatok esetében (min. 50.000,- Ft/nap): 

…………….  (Ft/nap) 

 
 
Kelt: .......................................................  
 
 
 
  ...............................................................  
 cégszerű aláírás 

                                            
6 Szükség szerint további sorokkal bővíthető. 
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 (3. számú melléklet) 

 
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint) 7  

 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
 
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… 
(név) mint ajánlattevő az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 

- Az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének 
foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban 
foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal 
elfogadjuk. 

- Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy a szerződésben rögzítetteket, a tárgyi feladat 
ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban 
rögzítettek szerint, illetőleg annál kedvezőbb feltételekkel. 

- Elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumban lévő szerződésben foglalt feltételeket a 
szerződéskötés alapjául. 

- Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a 
közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

- Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben 
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.  

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

- Tudomásul vesszük, hogy az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum 
adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 

- Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig 
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt 
nem változtathatjuk meg. 

- Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a 
valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. 

- Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában 
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben 
megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal. 

- Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.8 

- Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során 
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettem.9 

                                            
7 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
8 Amennyiben az ajánlat tartalmaz fordítást. Egyebekben ez a pont törölhető. 
9 Amennyiben volt kiegészítő tájékoztatás. Egyebekben ez a pont törölhető. 
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Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mint ajánlatkérő által 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 
KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: .......................................................  
 
  ...............................................................  
 cégszerű aláírás 
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(4. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 
 

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… 
(név) mint ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról 
nyilatkozom: 
 
A) Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe 
veszünk / nem veszünk igénybe 10: 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót vesz igénybe 11 

 

 

 

 
B) Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében  

igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor már ismert - alvállalkozók az alábbiak12: 
 
az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és alvállalkozókat. 

Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó 
neve és címe 

 

 

 

 
Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mint ajánlatkérő által 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 
KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: .......................................................  
 
  ...............................................................  
 cégszerű aláírás 

                                            
10 Nem kívánt rész törlendő! 
11 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 
kíván igénybe venni. 
12 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
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(5. számú melléklet) 
 

Együttműködési megállapodás (minta) 13 
 

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
 
………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő és ………………………… (cégnév, 
székhely) ajánlattevő (továbbiakban: Felek) között, 
 
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által, tárgyi közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban – a későbbi konzorciumi 
szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötjük: 
 
1. Képviselet: 
Cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon, és telefax száma, 
címe: 
………………………… 
………………………… 
 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az ajánlattétellel 
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, 
kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására) ………………………… (cégnév) részéről 
………………………… (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal jogosult. 
 
2. A szerződés teljesítésének irányítása: 
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: 
………………………… (cégnév) részéről: ………………………… 
………………………… (cégnév) részéről: ………………………… 
 
3. Felelősség vállalás 
Felek kijelentik, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban 
foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják. 
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába. 
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
 
4. Feladatmegosztás 
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 

Feladat Cég 

  

  

  

 
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 

                                            
13Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki! 
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A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 
 
Kelt: .......................................................  
 
  ................................................................  ...............................................................  
 cégszerű aláírás cégszerű aláírás 
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(6. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról 
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint 14 

 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
 
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… 
(név) mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (Kkvt.) 3. § 15 szerint vállalkozásunk besorolása a következő: 
 
(jelölje X-el) 
 
középvállalkozás  
kisvállalkozás  
mikrovállalkozás  
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá  
 
Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mint ajánlatkérő által 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 
KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: .......................................................  
 
  ...............................................................  
 cégszerű aláírás 

                                            
14 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 

15 3. §  
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy 
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen 
meghaladja a 25%-ot. 
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(7. számú melléklet) 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról 16 

 

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… 

(név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 17 az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró 

okok. 

 

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Gazdasági Műszaki Ellátó és 
Szolgáltató Szervezet mint ajánlatkérő által BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI 

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT 

TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE  tárgyban 
indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 

Kelt: .......................................................  

 

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

 cégszerű aláírás 

                                            
16Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
17 Nem kívánt rész törlendő! 



Közbeszerzési dokumentum 
"Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén 

kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése” 

43/57 

(8. számú melléklet) 
 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 18 

 

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 

 

 

1. Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: 

………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 19 nyilatkozom, hogy 

társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 

 

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Gazdasági Műszaki Ellátó és 
Szolgáltató Szervezet mint ajánlatkérő által BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI 

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT 

TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE  tárgyban 
indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 

Kelt: .......................................................  

 

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

 cégszerű aláírás 

 

 

2. Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: 

………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 20 nyilatkozom, hogy 

társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Gazdasági Műszaki Ellátó és 
Szolgáltató Szervezet mint ajánlatkérő által BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI 

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT 

TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE  tárgyban 
indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 

Kelt: .......................................................  

 

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

 cégszerű aláírás 

 

                                            
18Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
19 Nem kívánt rész törlendő! 
20 Nem kívánt rész törlendő! 
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(9. számú melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés  

k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 21 22 

 

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 

 

1. Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: 

………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 23 nyilatkozom, hogy 

társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 24 ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi 

tényleges tulajdonosa megismerhető: 

Valamennyi tényleges tulajdonos neve 
Valamennyi tényleges tulajdonos 

állandó lakóhelye 

  

  

  

  

  

 

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Gazdasági Műszaki Ellátó és 
Szolgáltató Szervezet mint ajánlatkérő által BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI  

                                            
21Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén. 
22Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 
23 Nem kívánt rész törlendő! 
242007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: 
r) tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 
vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 
rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett 
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 
közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. 
§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 
már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták 
meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár 

 

http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
http://www.uj.jogtar.hu/
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ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT 

TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE    
tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 

Kelt: .......................................................  

 

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

 cégszerű aláírás 

 

 

2. Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: 

………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 25 nyilatkozom, hogy 

társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa 

nincsen.  

 

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Gazdasági Műszaki Ellátó és 
Szolgáltató Szervezet mint ajánlatkérő által BUDAPEST I. KERÜLET BEM RAKPART 2. 
SZÁM ALATTI MŰEMLÉKI ÉPÜLET RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA tárgyban indított 
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 

Kelt: .......................................................  

 

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

 cégszerű aláírás 

 

                                            
25 Nem kívánt rész törlendő! 



 

 

 
(10. számú melléklet) 

 
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 26 

 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
 
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… 
(név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 27 az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
 
 
Nyilatkozunk, 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. 

 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mint ajánlatkérő által 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 
KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: .......................................................  
 
  ...............................................................  
 cégszerű aláírás 

                                            
26Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, 
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
 
27 Nem kívánt rész törlendő! 



 

 

 
(11. számú melléklet) 

 
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 

 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
 
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… 
(név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő 28 nyilatkozom, hogy  
 

 társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban; 
 

 társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan 
csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről 
a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányát. 

 
Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mint ajánlatkérő által 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 
KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: .......................................................  
 
  ...............................................................  
 cégszerű aláírás 

                                            
28  Nem kívánt rész törlendő! 



 

 

 

(12. számú melléklet) 

 
Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmassági feltételnek való megfelelésről 

 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
 
A(z)………………………… (cégnév, székhely), ajánlattevő képviseletében – a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésének megfelelően – nyilatkozom, hogy az általam képviselt 
ajánlattevő az előírt M.1. és M.2. alkalmassági követelményeknek megfelel. 
 
Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mint ajánlatkérő által 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 
KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: .......................................................  
 
  ...............................................................  
 cégszerű aláírás 

 



 

 

(13. számú melléklet) 
 

Nyilatkozat referenciákról 
 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
 
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: 
………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet29az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés 
gondos áttekintése után, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 
megküldése napjától visszafelé számított öt évben legfeljebb nyolc éven belül megkezdett 
és öt évben (60 hónapos időszakban) befejezett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti 
referenciáink az alábbiak voltak: 

M1) Alkalmassági feltétel 

Nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldése napjától visszafelé 
számított legfeljebb nyolc éven belül megkezdett és öt évben (60 hónapos időszakban) 
befejezett, szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) kátyúzási és/vagy 
fenntartási és/vagy felújítási munkákra vonatkozó, összesen 200 m3-t igazoló, 
aszfaltburkolatú utakon végzett referenciával  

Teljesítése ideje (kezdés időpontja, és rész-, 
vagy teljes átadás-átvétel időpontja, 
év/hó/nap) 

 

Teljesítés helye  

Szerződés mennyisége   

Szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy 
abból az alkalmassági feltételeknek történő 
megfelelés egyértelműen megállapítható 
legyen) 

 

Szerződést kötő másik fél megnevezése, 
valamint a részéről információt adó személy 
neve és telefonszáma 

 

Szerződést kötő másik félnek a munkára 
vonatkozó minősítése 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29 Nem kívánt rész törlendő! 



 

 

M1) Alkalmassági feltétel 

Nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldése napjától visszafelé 
számított legfeljebb nyolc éven belül megkezdett és öt évben (60 hónapos időszakban) 
befejezett, szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) kátyúzási és/vagy 
fenntartási és/vagy felújítási munkákra vonatkozó, összesen 600 m2-t igazoló, kőburkolatú 
utakon végzett referenciával  

Teljesítése ideje (rész-, vagy teljes átadás-
átvétel időpontja, év/hó/nap) 

 

Teljesítés helye  

Szerződés mennyisége  

Szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy 
abból az alkalmassági feltételeknek történő 
megfelelés egyértelműen megállapítható 
legyen) 

 

Szerződést kötő másik fél megnevezése, 
valamint a részéről információt adó személy 
neve és telefonszáma 

 

Szerződést kötő másik félnek a munkára 
vonatkozó minősítése 

 

 
 
Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mint ajánlatkérő által 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 
KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
 
 
Kelt: .......................................................  
 
  ...............................................................  
 cégszerű aláírás 



 

 

 
(14. számú melléklet) 

 
Nyilatkozat szakemberekről 

 

 

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 

FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE 

 

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: 

………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet30 az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt 

valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően 

kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni: 

M2) alkalmassági feltétel igazolása: 

1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a kivitelezés irányításához szükséges 

MV-KÉ (közlekedési építmények szakterület) kategóriájú, vagy ennek megfelelő 

hatályos átsorolás előtti érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, a 

felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakember 

Ha a szakember nem szerepel a névjegyzékben, ajánlatkérő elfogadja az alkalmasság igazolására 
azt is, ha 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a kivitelezés irányításához szükséges 
MV-KÉ (közlekedési építmények szakterület) kategóriához (névjegyzéki jelöléshez) szükséges 
végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolja a szakember tekintetében az ajánlattevő. 

Szakember neve:  

Képzettség / végzettség:  

Szakmai tapasztalat / gyakorlat:   

 

Mellékletként csatoljuk az alábbi dokumentumokat: 

- a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajzát 

(olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés 

egyértelműen megállapítható legyen), 

- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, 

- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát. 

 

Egy szakember nem csak egy alkalmassági minimumkövetelmény igazolására jelölhető meg, 

azaz a szakemberek között az átfedés megengedett. 

 

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán 

tér 1.) mint ajánlatkérő által a BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 

TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN 

                                            
30 Nem kívánt rész törlendő! 



 

 

KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE  tárgyban indított 

nemzeti eljárásrendben lefolytatott, közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 

Kelt: .......................................................  

 

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

 cégszerű aláírás 



 

 

(15. számú melléklet) 

 

Szakember szakmai önéletrajza 

(minta)31 

 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE  

 

                                            
31Az önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt, a 
szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőségnek. 



 

 

 SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
Olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés 

egyértelműen megállapítható legyen! 

Mettől (év/hó) – 
meddig (év/hó) 

Intézmény megnevezése Végzettség és szakirány 

   

   

   

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

Mettől (év/hó) – 
meddig (év/hó) 

Munkahely megnevezése Betöltött munkakör 

   

   

   

 

JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI 
MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE 

Olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés 
egyértelműen megállapítható legyen! 

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai, 
mettől meddig (év/hó – év/hó) 

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett 
tevékenység bemutatása 



 

 

  

  

  

 

EGYÉB 

Szakmai testületi tagság: 

Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, vezető engedély, stb. – adott esetben): 

Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat (adott esetben): 

 

*** 

 

Alulírott …………………………… mint a(z) …………………………… ajánlattevő által a 

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 

FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE  tárgyú közbeszerzési eljárásban a 

szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 

 

nyilatkozom, 

 

hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a teljes projekt 

időtartama alatt – a szerződés teljesítése során – az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre 

vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan 

kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen 

szempontból akadályozná. 

 

Kelt: .......................................................  

 

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

 szakember saját kezű aláírása 
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 (16. számú melléklet) 

 
Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról 32 

 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
 
Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… 
(név) – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt 
alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) 
kapacitásaira támaszkodunk. 

Az ajánlati felhívás vonatkozó pontja, 
azon alkalmassági minimum követelmény 
megjelölése, melynek történő megfelelés 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet kapacitásaira támaszkodik 

Az ajánlattevő részére kapacitást nyújtó 
szervezet neve, székhelye 33 

M1) alkalmassági feltétel 
(referencia) 

 

M2) alkalmassági feltétel 
(szakember) 

 

 
 
Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mint ajánlatkérő által 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 
KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: .......................................................  
 
  ...............................................................  
 cégszerű aláírás 
 
Ajánlattevő választása szerint választható az M1) vagy az M2) pont – a nem releváns rész törlendő/áthúzandó! 

                                            
32 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek. 
33 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés 
érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg. 



 

 57 

 (17. számú melléklet) 

 
A biztosítási szerződés megkötésének vállalásáról szóló  nyilatkozat 

 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 

KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   

 
 
 
Ajánlattevő neve: 
 
Ajánlattevő címe: 
 
 
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
........................................... (székhely: .................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult képviselője kijelentem, hogy cégünk jelenleg: 
 
- legalább: 15 millió forint/év kárösszegű, legalább: 10 millió forint/káresemény kárértékű, 

CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással rendelkezik, és a már meglevő 
érvényes kötvény egyszerű másolatát az ajánlathoz csatoljuk; 

 
 biztosítással rendelkezik, de a kárértéke nem éri el az előírt feltételeket, azonban vállaljuk, hogy 

nyertességünk esetén az előírt biztosítási szerződést megkötjük; 

 biztosítással egyáltalán nem rendelkezik, azonban vállaljuk, hogy nyertességünk esetén az előírt 

biztosítási szerződést megkötjük. 

 

/A megfelelő kitöltendő illetve aláhúzandó/ 

 
Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mint ajánlatkérő által 
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS 
KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, 
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE   tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt: .......................................................  
 
  ...............................................................  
 cégszerű aláírás 
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