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1. fejezet  Ajánlattételi felhívás 

 

Mellékletként csatolva. 
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2. fejezet  Útmutató az ajánlattevők részére 

 

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1.1 Jelen közbeszerzési eljárás meghatározása 

A jelen közbeszerzés becsült értéke alapján uniós értékhatárt meghaladó értékű, a Kbt. 98. § 

(2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Az 

eljárásban kizárólag azon a gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amelynek az ajánlatkérő az 

eljárást megindító felhívást megküldte. A kizáró okokkal, és amennyiben előírásra kerül a 

felhívásban a pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági kritériumokkal 

kapcsolatos információkat az eljárást megindító felhívás, illetve a közbeszerzési 

dokumentumok részletesen is tartalmazzák.  

Jelen eljárás felhívásában, illetve dokumentációjában nem szabályozott kérdések 

vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a felhívásban 

általánosan Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a felhívásban, dokumentációban általánosan 

Kormányrendelet), illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai 

irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt 

eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a felhívásban 

általánosan Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, a dokumentáció 

a felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében 

elfogadja a „2015. évi CLXIII. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.), és 

kapcsolódó Kormányrendeletek előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített 

felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok összes feltételét az ajánlattétel 

kizárólagos alapjául. Ajánlatkérő kijelenti, hogy a közvetlenül megküldött felhívás, illetve a 

felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumok tartalma közötti esetleges 

ellentmondás esetén (amennyiben ez nem kerül az ajánlattételi határidő lejárta előtt 

rendezésre), minden esetben a felhívásban foglalt tartalom az irányadó, ide nem értve azon 

eseteket, amelyekben a további közbeszerzési dokumentumok valamelyikében a felhívás 

szerinti rendelkezések részletezésére, konkrét kifejtésére kerül sor. Ajánlatkérő bírálatát, 

értékelését minden ilyen esetben kizárólag a felhívás szerint végzi el. 

A kizáró okokkal, a pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági kritériumokkal 

kapcsolatos információkat az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum 

részletesen is tartalmazza.  

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban (a Kbt. 36. § (1) bekezdés szerint) 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 

igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az közbeszerzési 

dokumentumban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 

ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:  

- ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 

határidőkre, vagy 

- ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból, a hiánypótlást 

követően sem felel meg a felhívásban, illetve az közbeszerzési dokumentumban megadott 

minden követelménynek. 
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Jelen közbeszerzési eljárás során felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

dr. Kászoni-Habi Ildikó (lajstromsz.:00242) 

VANIN Kft. 

Cím: 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. 

Tel./Fax.: +36 (1) 225 1585 

1.2 A közbeszerzési eljárás programja, időbeli ütemezése  

Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.  

1.3 Ajánlati költségek  

Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az ajánlattevőnek a 

helyszín megtekintésével és vizsgálatával, az ajánlat elkészítésével bármely összefüggésben 

felmerült kiadásait. Az ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek 

felmerüléséért, függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.  

1.4. Összeférhetetlenség 

Az összeférhetetlenségről a Kbt. 25. §-a rendelkezik.  

Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában 

az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, akivel szemben a Kbt. 25. § (2) 

bekezdésében meghatározott feltétel fennáll.  

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az olyan személy vagy szervezet, akivel 

szemben a Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglalt feltétel fennáll.  

Továbbá - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet 

részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt 

vevő szervezetként az olyan szervezet, amellyel szemben a Kbt. 25. § (4) bekezdésében 

foglalt feltétel fennáll. 

Az ajánlatkérő részéről az eljárásba bevont személy, szervezet vonatkozásában az 

összeférhetetlenséget az ajánlatkérő az eljárás előkészítése során megvizsgálta. 

1.5 A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve 

Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen 

nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell csatolni az 

ajánlatban (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Előzőeken túlmenően ajánlatkérő a fordítást hiteles 

fordítási formában is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 

Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.  

1.6 Az ajánlat pénzneme 

Az ajánlatot HUF-ban kell megtenni. 

1.7 Közös Ajánlattevők 

Az eljárás választott jogalapjára tekintettel jelen eljárásban közös ajánlatételre vonatkozó 

feltételek nem alkalmazhatók, nem alkalmazandók. 

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel).  

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági 

szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. (Kbt. 99. § (2) 

bekezdés.) 

Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását 

követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz 
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ajánlatot, a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők az ajánlattételi határidő lejárta után 

változás nem következhet be. 

Közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a Kbt. 35. § határozza meg. 

Közös ajánlattétel esetén a csatolandó közös ajánlattételi megállapodásnak, a Kbt. 35. §-ban 

előírtak mellett, az alábbi követelménynek meg kell felelni: 
a) tartalmazza az ajánlattétel során a képviselet ismertetését, a kapcsolattartás adatait; 

b) tartalmazza a vezető közös ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a 

képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az 

ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó 

esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az 

ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok 

tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel; 

c) tartalmazza, hogy az ajánlattevők milyen arányban felelnek a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a közös ajánlattevők által külön-

külön teljesítendő tartalmat, illetve az alvállalkozók igénybevétele esetén ezen 

szerződések rendszerét, a megvalósítandó műszaki tartalommal összhangban;   

d) tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért (Kbt. 25.§ (6) 

bekezdés); 

e) a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 

teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba 

léptető), illetve bontó feltételtől. 

A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia 

kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 35. § (3) bekezdés). 

Az ajánlatban, ahol ezt a Kbt. (illetve bármely kapcsolódó Kormányrendelet), vagy a Kbt-vel 

összhangban az ajánlatkérő a felhívásban vagy a dokumentációban másképp nem írja elő, a 

közös ajánlattevőket – az ajánlattevők részére előírtak szerint – külön-külön igazolási 

kötelezettség terheli (pl.: kizáró okoknak való megfelelés). Tehát, ahol a felhívás, a 

dokumentáció, vagy a Kbt. (illetve bármely kapcsolódó Kormányrendelet) ajánlattevőre 

vonatkozó igazolási, nyilatkozattételi, vagy egyéb kötelezettséget ír elő, azt ellenkező 

rendelkezés hiányában, valamennyi közös ajánlattevőnek, külön-külön, egyaránt teljesítenie 

kell. Az ajánlati biztosítékot – amennyiben előírásra kerül – elegendő egyszer rendelkezésre 

bocsátani, de az ajánlati kötöttség bármelyik közös ajánlattevő által történő megsértése esetén 

az az ajánlatkérőt illeti meg (Kbt. 35. § (5) bekezdés). 
A közös ajánlattevők által együttesen benyújtandó nyilatkozatok, akkor fogadhatóak el 

joghatályosnak, ha kiderül belőle, hogy valamennyi közös ajánlattevőre egyaránt vonatkozik, 

és ha ezek aláírására az – ajánlat részeként benyújtandó – együttműködési megállapodásban 

rögzített képviseleti jog szerint került sor. 

1.8 Alvállalkozó(k)  

Az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint ajánlatkérő nem írta elő, ezért az ajánlattevőnek 

nem kell megjelölnie az ajánlatában: 

 a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont), 

 az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont). 

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy  
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 a Kbt. 3. § 2. pontja értelmében a természetes személy szakember megbízási 

jogviszonyban történő bevonása alvállalkozó igénybe vételének minősül; 

 a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában ismert, illetve a később 

bevonásra kerülő alvállalkozók tekintetében, a szerződéskötéskor, illetve a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt, köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó  nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az 

általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban 

előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember 

bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos 

tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. 

Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új 

szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel 

a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - 

tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor 

meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az 

esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény 

tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.  

Az ajánlatban, illetve adott esetben, az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ szerinti felhívására, ahol ezt a 

Kbt. vagy a Kbt-vel összhangban az ajánlatkérő előírja, az alvállalkozót is igazolási 

kötelezettség terheli (pl.: aláírási címpéldány, stb.). Ld. még 1.9 pont. 

1.9 Alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő szervezet  

- 

1.10 Minősített Ajánlattevő(k) 

A Minősített Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet – a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról – 19. § (7) és 24. § (1) bekezdése és V. fejezete szerint kell 

a kizáró okok fenn nem állását és alkalmasságukat igazolniuk. 

1.11 Az ajánlattételi felhívás módosítása 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja a felhívásban, illetőleg a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket, a módosítás azon ajánlattevők 

részére történő egyidejű megküldésével, akiknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 

megküldte. 

1.12 Az ajánlattételi felhívás visszavonása, az ajánlatok elbírálásának mellőzése 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja. A 

visszavonásról nem kell hirdetményt feladnia ajánlatkérőnek, hanem egyidejűleg tájékoztatni 

kell azokat a gazdasági szereplőt, akinek az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérő megküldte. 

(Kbt. 55. § (3) bekezdés). 

Az ajánlattételi határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, 

ha bizonyítani tudja, hogy a határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és 

általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen 

körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. 

Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 
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1.13 Az közbeszerzési dokumentum 

1.13.1 Az közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációt és annak mellékleteit megküldi elektronikusan az 

ajánlattevő részére az ajánlattételi felhívás megküldésével egy időben, továbbá a Kbt. 103. § 

(6) bekezdésének megfelelően az eljárás megindításának napján közzéteszi a Közbeszerzési 

Adatbázisban és a honlapján is a közbeszerzési dokumentumokat. 

1.13.2 A közbeszerzési dokumentum bizalmas jellege 

A gazdasági szereplő köteles az közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat 

bizalmasan kezelni és harmadik fél részére csak annyit adhat át ezekből, amennyire a 

harmadik félnek a közbeszerzés tárgyának egy részére adandó árajánlat elkészítéséhez 

feltétlenül szüksége van. A közbeszerzési dokumentum, annak egyes részei, vagy a 

közbeszerzési dokumentum másolati példányai, illetve annak részei kizárólag a 

dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően, jelen eljárásban történő 

ajánlattételre kerülhetnek felhasználásra. Amint a gazdasági szereplő átveszi az közbeszerzési 

dokumentumot, köteles ellenőrizni, hogy az tartalmában megfelel-e a tartalomjegyzék szerinti 

tartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben 

ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely a 

tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető. 

1.13.3 Az közbeszerzési dokumentum tartalma 

A megvalósítandó feladat általános ismertetését, az ajánlattétel szabályait és a vonatkozó 

feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A közbeszerzési dokumentum 5 fő 

részből áll.  

1. fejezet: Ajánlattételi felhívás (mellékletként csatolva) 

2. fejezet: Útmutató az ajánlattevők részére 

3. fejezet: Műszaki leírás (mellékletként csatolva) 

4. fejezet: Szerződés-tervezet (mellékletként csatolva) 

5. fejezet: Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat részeként benyújtandó igazolások, 

nyilatkozatok jegyzéke, nyilatkozat minták 

1.14 A Kiegészítő tájékoztatás 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a 

megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 

kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa 

meghatározott szervezettől. 

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal kell megadni. 

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előző bekezdés szerinti válaszadási határidőt 

megelőző harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek 

nem kötelező megadnia. 

Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a fentiek szerinti határidőben megadni, vagy a 

kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, a Kbt. 52. 

§ (4) bekezdése szerint kell eljárnia (ajánlattételi határidőt meg kel hosszabbítania). 

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, akinek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 

közvetlenül megküldte. 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. 
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Ajánlatkérő a gazdasági szereplőkkel – a Kbt. 1. § és 2. § (1)-(3) bekezdésben foglalt, a 

verseny tisztaságára, nyilvánosságára, valamint az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 

követelményére tekintettel – fentieken túl, további külön megbeszélést, telefonos egyeztetést 

nem folytat.  

1.15 Helyszíni bejárás, konzultáció 

Jelen eljárás keretében ajánlatkérő helyszíni bejárást/konzultációt nem tart 

1.16 A munkavállalók védelme 

Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az 

ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, 

amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő Kbt. 73. § (4) bekezdésben 

foglaltakra tekintettel nem írja elő külön információk feltüntetésének kötelezettségét az 

ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e 

ellent Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. (Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdés) 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 

A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

1138 Budapest, Váci út 174.  

Tel.: (06) 1 465-3800 

Honlap: http://efrira1.antsz.hu/pest/  

 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 

tel: 06-1-323-3600 

fax: 06-1-323-3602 

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

mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége 
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520. 

tel: 06-1-323-3600 

fax: 06-1-323-3602 

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

mmszsz@ommf.gov.hu 
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Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ  

Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. 

Tel.: 06-1- 477-5700 

Fax: 06-1- 477-5800 

Honlap: www.munka.hu 

 

2. Az ajánlat elkészítése és benyújtása 

2.1 Formai követelmények 

Az ajánlatot a Kbt. 68. § (2) bekezdés alapján egy – eredeti – példányban, írásban és zártan, a 

felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi, 

határidő lejártáig. Ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus másolati példány benyújtását pdf vagy 

egyéb az utólagos módosítás lehetőségét kizáró formátumban,CD-n vagy DVD-n vagy egyéb 

elektronikus adathordózón (Kbt. 68.§ (2) bekezdés). A papír alapú és az elektronikus ajánlati 

példány különbözősége esetén a papír alapú ajánlati példány az irányadó. A Kbt. 47. § (2)-(3) 

bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti egy eredeti 

példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 

tartalmaznia, továbbá az alábbi formai előírásoknak kell megfelelnie: 

a) Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan 

össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a 

matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, 

úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

b) Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat folyamatos oldalszámozása eggyel 

kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet 

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

hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.  

c) Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell 

tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 

megtalálhatóak; 

d) Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatot a fent meghatározott példányszámban 

kell beadni;  

e) Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot a végén 

alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan 

személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos 

felhatalmazást kaptak; 

f) Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az 

ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró 

személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

Amennyiben bármilyen eltérés, különbség, különbözőség lenne közöttük, az eredeti, 

nyomtatott példány az irányadó. 

Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő 

nevének. Amennyiben több Ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a címlapon a közös 

ajánlattevők együttműködési megállapodásában szerepelő közös nevét, vezető cégét, és tagjait 

kell feltüntetni. 

Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat eredeti példányát géppel vagy tintával kell írni 

és minden egyes saját nyilatkozatot cégszerűen alá kell írnia az adott gazdasági szereplő 

cégjegyzésre jogosult vezetőjének. Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat, mint 

jognyilatkozat abban az esetben fogadható el joghatályosnak, ha az a cégjegyzésre jogosult 
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személy(ek)től ered, a cégaláírási nyilatkozatnak megfelelő formában, illetve az általa(uk) 

kifejezetten e célra meghatalmazott személy írja alá.  

Az aláírási mód, és jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az adott gazdasági 

szereplő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult – jelen ajánlatot aláíró – hiteles cégaláírási 

nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintájának aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát. 

Amennyiben nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), hanem az általa(uk) kifejezetten e célra 

felhatalmazott személy ír alá a gazdasági szereplő nevében és képviseletében az ajánlat 

megtétele során, úgy az ő képviselői minőségét – az őt meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 

vezető(k) hiteles cégaláírási nyilatkozatán (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 

címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáján túl – közokiratba, vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás-mintáját 

és a meghatalmazás tartalmát is magába foglaló, irattal köteles igazolni az ajánlatban. 

A csomagoláson az alábbi adatoknak szerepelnie kell:  

„Ajánlat: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” és 

„Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 
Amennyiben a csomagolás vagy annak feliratozása nem az előírtak szerint történik, azonban a 

Kbt. szabályainak megfelel, úgy az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az 

ajánlattevő kockázata, ha ajánlatát elirányítják, vagy nem kerül az ajánlatok bontásának 

időpontjában felbontásra. 

2.2 Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatok benyújtásának határideje és 

helye 

Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatot az ajánlattételi felhívásban megjelölt 

időpontig az ott megadott helyre kell személyesen (ajánlattevő képviselője, vagy az általa 

megbízott, vagy pl. futárszolgálat igénybevételével), vagy postai úton benyújtani. Az 

ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvétele, a beadás helyeként megjelölt hivatalos helyiségben, az 

ajánlattételi határidő lejárata előtt megtörténik. 

Amennyiben ajánlattevő az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatát postai úton nyújtja 

be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli, mint például az ajánlat 

elvesztése, megsérülése, lezárásának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége, stb. 

Postai úton feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 

megérkezettnek, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig oly módon sor 

kerül, hogy az ajánlatkérő hivatalos postázási rendje szerint az a bontás helyszíneként 

megjelölt hivatali helyiségbe eljut.  

2. 3 Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat módosítása és visszavonása 

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az 

ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni (Kbt. 

55. § (7) bekezdés). 

Az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattevő a korábban benyújtott ajánlatát 

visszavonhatja, amennyiben az ajánlatkérő a visszavonásról értesítést kap az ajánlattételi 

határidő lejártáig (Kbt. 53. § (8) bekezdés).  

2.4 Elkésett ajánlat 

Az ajánlatkérő által kikötött, az eljárást megindító felhívásban rögzített határidő után 

beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyv kerül felvételre és megküldésre az összes - 

beleértve az elkésett – ajánlattevő részére. (Kbt. 67. § (4) bekezdés) A határidő lejárta után – 
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a bontás helyszíneként megjelölt hivatalos helyiségbe – beérkező bármely ajánlatot az 

ajánlatkérő, a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősít. 

 

3. Az ajánlat felbontása és értékelése 

3.1 Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat felbontása 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatot tartalmazó iratok felbontását 

az eljárás megindító felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi 

meg, az ott megadott címen. 

Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdés 

rendelkezése értelmében részt vehet az ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott 

személyek, valamint – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérők esetében – a 

külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. E 

személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 

Az ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdései szerint jár el. 

Nyilvánosságra hozza az ajánlattevők nevét, székhelyét, valamint azokat a főbb, 

számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelésszempont (részszempontok) alapján 

értékelésre kerülnek, illetve az ajánlatok bontásának megkezdése előtt – adott esetben – 

ismertethető a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege is. 

A beadott ajánlat felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 

ajánlattevőnek. (Kbt. 68. § (6) bekezdés. 

3.2 Az ajánlat bírálata és értékelése. Tárgyalás. 

Első fázis 

Az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat megfelelőségének vizsgálata (Bírálat1) 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 

kötöttséget nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy 

az megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a 

tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat 

olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás 

keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését 

megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő 

volta miatt megállapítani, ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által 

meghatározott minimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, 

dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.  

Az ajánlatkérő a bírálat során köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy 

van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Tekintettel az ajánlattételi 

felhívás III.1.1) pontjában foglalt rendelkezésre, az ajánlatkérő a bírálat során az 

alkalmassági követelmények, a kizáró okok ellenőrzését az ajánlatban benyújtott igazolások 

alapján végzi el. Minden egyéb tekintetben a az ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség 

szerint a 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégzi. Az ajánlatkérő egyidejűleg 

ellenőrzi az ajánlatban esetlegesen feltüntetett, a Kbt. 69. §(11) bekezdés szerint elérhető 

adatbázisok adatait is. 

Az öntisztázás  

Az ajánlattevő élhet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás alkalmazásával, amennyiben vele, 

alvállalkozójával, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetével szemben fennáll 
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valamely felhívásban előírt kizáró feltétel. Az ajánlattevő a vonatkozó jogerős határozatot az 

kizáró okra vonatkozó nyilatkozatával együtt köteles benyújtani. 

Hiánypótlás lehetősége, felvilágosítás kérés 

Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő köteles az 

összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, 

valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok tartalmának 

tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni (Kbt. 71. § (1).) Ajánlatkérő – 

tekintettel a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra – rögzíti, hogy az első körös 

hiánypótlással az ajánlattevő által az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban korábban 

nem szereplő gazdasági szereplő bevonása esetén annak tekintetében újabb hiánypótlást nem 

rendel el, arra nem ad lehetőséget. 

A hiánypótlás, felvilágosítás kérés során az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (2)-(10) jár el. 

Számszaki hiba kezelése 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés eredményére 

kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés 

tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az 

összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A 

számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 

haladéktalanul tájékoztatni kell (Kbt. 71. § (11) bekezdés).  

A közbeszerzési (Döntőbizottsági) gyakorlat alapján azonban ebben a körben kizárólag azok 

a hibák kerülhetnek javításra, amelyek hibás matematikai műveletekből (összeadási, szorzási 

hibák) erednek. Nem kerülhetnek javításra e körben a kiírással ellentétes, vagy hiányos 

árképzésre visszavezethető hibák, hiányosságok, az ajánlatkérő nem képezhet „új” 

árelemeket, nem pótolhat ajánlattételi hiányosságokat, nem javíthat hibás számítási módokat. 

Továbbá az ajánlatkérő nem köteles átszámolni a teljes ajánlatot, javítási kötelezettsége 

kizárólag az értékelés eredményére kiható számítási hibák javítására terjed ki. 

Tárgyalás 

Az ajánlattevőt a cégkivonata alapján cégjegyzési joggal rendelkező személy(ek), vagy az 

általa adott meghatalmazással rendelkező személy(ek) képviselheti(k), aki(k) jogosult(ak) a 

cég nevében kötelezettségvállalásra. 

A tárgyalás tervezett menetét, szabályait a felhívás IV.1.5 pontja tartalmazza. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban jelezte, hogy fenntartja a jogot arra, hogy a 

szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. Ez esetben az 

ajánlattevő kötöttsége a benyújtott ajánlatra áll be, a benyújtás időpontjától számítva. 

Második fázis 

A tárgyalási lezárását fordulót követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges 

ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint 

alkalmazza a 72. §-t. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket 

az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően 

már nem pótolhatóak.  

Az ajánlatkérő a bírálat során az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 

megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi 
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ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni kívánt szerződés tárgyára 

figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe 

vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely Kbt. 76. § szerint önállóan értékelésre kerülő 

eleme tekintetében  (Kbt. 72. § (1) bekezdés). Az ajánlatkérő a vizsgálat, és az ajánlattételi 

határidőre benyújtandó ajánlat e tekintetben történő értékelése során a Kbt. 72. § (2)-(7) 

bekezdés szerint jár el. 

Ha az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz 

teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást, akkor is a Kbt. 72. § (1)-(6) bekezdés kerül 

megfelelően alkalmazásra. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az 

ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott 

kötelezettségvállalás teljesíthető. 

Harmadik fázis  

Értékelés 

A fentiek alapján megfelelőnek talált, végleges ajánlatot az ajánlatkérő a legalacsonyabb ár 

szempontja alapján értékeli.  

 

4. Az eredmény kihirdetése 

Az ajánlatkérő az ajánlat elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott 

minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni, mely ajánlatkérő döntését tartalmazó 

összegezést ajánlattevőnek megküld (Kbt. 79. § (2)-(5) bekezdés).  

Az ajánlat elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 

meghosszabbodik [Kbt. 131. § (5) bekezdés]. 

A Kbt. értelmében az eljárás eredménytelen, ha Kbt. 75. § (1) bekezdés szerinti körülmény 

áll be.  

 

5. Szerződéskötés 

Az összegezés megküldését követően az ajánlatkérő a szerződést a nyertes ajánlattevővel 

írásban megköti a Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti ajánlati kötöttség időtartama alatt. A 

szerződés hatálya kiterjed kötelező jelleggel az ajánlatban vállalt kötelezettségek 

teljesítésében együttműködő partnerekre és alvállalkozókra is.  

A szerződéskötésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 131 § tartalmazza. 

 

6. Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlat kötelező felépítése, tartalma 

Az ajánlat összeállításakor a következőket kell figyelembe venni. 

6.1  Alkalmassági és érvényességi körben benyújtandó nyilatkozatok és igazolások 

 Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetőleg az közbeszerzési 

dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 

ajánlatát elkészítenie és benyújtania; 

 Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatnak tartalmaznia kell minden, az 

alkalmassági feltételeknek, kizáró okoknak való megfelelés igazolására előírt 

nyilatkozatokat, a felhívás III.1.1 pontjában foglaltak alapján a további – a jogszabályi 

rendelkezések alapján – a felhívásban, jelen dokumentációban előírt igazolásokat, 

nyilatkozatokat, valamint az ajánlat érvényességével összefüggésben előírt tartalmi 

elemeket; 
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Az ajánlatnak – elsősorban, de nem kizárólagosan – tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), 

(4)-(5) és – adott esetben – a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésben, valamint a Kbt. 68. § (4) 

bekezdésben foglaltakat. 

 Az ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az 

ajánlatában az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint köteles igazolni, hogy nem 

tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint, hogy megfelel az előírt alkalmassági 

feltételeknek (Kbt. 100. § (5) bekezdés); 

 Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is 

megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65.§ (7)-(8) 

és (11) bekezdésben előírtak szerint (lásd még 1.9 pontban rögzítetteket); 

 Ajánlatkérő – az ajánlatra vonatkozóan – iratjegyzéket és nyilatkozatmintákat bocsátott 

ajánlattevők rendelkezésére jelen dokumentum 5. fejezetében az ajánlat részeként 

benyújtandó igazolásokra és nyilatkozatokra vonatkozóan;  

 Az ajánlattevők az ajánlat elkészítése és összeállítása során lehetőség szerint 

alkalmazzák a dokumentációban rendelkezésre bocsátott mintákat, emellett ajánlatkérő 

az előírásoknak megfelelő tartalommal kiállított dokumentumokat is elfogadja;  

 A nyilatkozatok valóságtartalmáért az ajánlattevő felel; 

 Az ajánlatnak tartalmazni kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a 

felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés); 

 Az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, 

amely feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat; 

 Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül-e;   

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat 

elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal mindenben 

megegyezik. 

 

Alkalmasság igazolása az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban: 

 - 

Kizáró okok igazolása az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban: 

 Az ajánlattevőnek, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az 

ajánlattételi felhívás III.1.1) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően a Kbt. 69. §-

tól eltérően az egységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazása helyett már 

az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtania az előírt kizáró okok hiányára vonatkozó 

igazolásait, melyek szerint  nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint – 

ha az ajánlatkérő azt előírta – a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. 

 Az ajánlatkérő a Kbt. 63.§ (1) bekezdés szerinti kizáró feltétel(ek)nek való megfelelést 

nem írta elő. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, 

hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 

eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az 

eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

 Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő nyilatkozatát folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárásról. 

Ajánlatkérő – az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlattal kapcsolatban – 

különösen felhívja a figyelmet az alábbiakra:  

 Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely 

tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra 
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alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve 

közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem 

magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy 

információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások 

közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített 

nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas 

nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis 

rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.  

 A gazdasági szereplők által az ajánlattételi határidőre benyújtásra kerülő ajánlatban a 

kizáró okok fenn nem állására igazolására – esetlegesen – benyújtott tényleges 

igazolásokat az ajánlatkérő az ajánlatok előzetes bírálata (Bírálat1) során nem vonja 

vizsgálat alá. 

Érvénytelen az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat, ha nem tartalmazza a 

közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó gazdasági szereplők előzőek szerint előírt 

igazolásait az ajánlatkérő által az eljárásban előírt részletezettségnek megfelelően, illetve ha 

az ajánlat tartalma és a nyilvános adatbázisok adatai alapján az adott gazdasági szereplő 

valamely előírt kizáró feltétel hatálya alatt áll. Érvénytelen az ajánlattételi határidőre 

benyújtott ajánlat, ha az előzetes vizsgálat alapján az ajánlattevő nem felel meg a 

felhívásban meghatározott érvényességi feltételeknek, vagy, ha az ajánlattételi határidőre 

benyújtott ajánlat nem felel meg a felhívásban, dokumentációban előírt érvényességi 

kritériumoknak. (Kbt. 74. §). Az érvénytelenség megállapítására a Kbt. 71. § szerinti eljárási 

lépések – szükséges és lehetséges – alkalmazásával, illetve azt követően kerül sor. 

6.2 Útmutató a szakmai (kereskedelmi) ajánlat elkészítéséhez 

A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni az alábbiakban felsorolt 

és az ajánlattevő által az alábbi utasításoknak megfelelően elkészítendő nyilatkozatok, 

dokumentumok, leírások, bemutatások, illetve az ezekben foglalt vállalások.  

6.2 Szakmai (kereskedelmi) ajánlat: 

Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban teljes körű kereskedelmi 

ajánlatot kell adnia az alábbiak szerint: 

Egyösszegű Ajánlati Ár: a Felolvasólapon kell megadni nettó Ft értékben. 

Az ajánlattevőnek a kereskedelmi ajánlat körében meg kell adni, illetve figyelembe kell venni 

a következőket: 

- Az Egyösszegű Ajánlati Árat (nettó Ft) a felhívásban és dokumentációkban definiáltak 

szerint, a Felolvasólapon kell megadni.  

- Az Egyösszegű Ajánlati Árat, amely úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati felhívásban, 

dokumentációban meghatározott munkák elvégzéséért jár a vállalkozónak. Ez a 

dokumentációban definiált mű megvalósítása érdekében elvégzendő munka ellenértéke, 

melyre a nyertes ajánlattevő, mint Vállalkozó, a szerződés teljesítésével – az ott leírtak 

szerint – jogosulttá válik.  

- Az ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Ajánlati Árnak tartalmaznia kell a teljes 

feladat ellátására vonatkozó összeget: a dokumentációban meghatározott, és az ajánlattevő 

szakmai ajánlatában megajánlott valamennyi tevékenység megvalósításának ellenértékét. 

A felolvasólap mellékleteként ajánlattevőknek csatolniuk kell a dokumentáció részeként 

kiadásra kerülő minta szerint az Egyösszegű ajánlati ár (a részteljesítések megfelelő) 

bontását tartalmazó nyilatkozatot is. 

 

Az árképzésénél figyelembe veendő szempontok 

 Az ellenérték megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítést, és ennek az ajánlatkérő 

által elismerését követően, banki átutalással történik;  
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 ajánlattevőnek - saját szakmai kompetenciája és vizsgálata alapján - kötelessége 

megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz 

szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának nyertessége esetén képes 

a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett; 

 ajánlattevő, ajánlata benyújtásával, elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges 

– információ rendelkezésére állt, a dokumentációt szakmai kompetenciája birtokában 

megvizsgálta és benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta;  

 az Egyösszegű ajánlati árnak, illetve az árbontásban az adott részteljesítéshez 

kapcsolódóan megadott árnak az adott tevékenység teljeskörű elvégzését kell 

tartalmaznia; 

 az Egyösszegű ajánlati árnak illetve az árbontásban az adott részteljesítéshez 

kapcsolódóan megadott áraknak tartalmazni kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból 

eredő kockázatot és hasznot is; 

 az Egyösszegű ajánlati árnak illetve az árbontásban az adott részteljesítéshez 

kapcsolódóan megadott árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az 

ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 

feltételek betartásához szükségesek; 

 az ajánlattevő által meghatározott Egyösszegű ajánlati árnak illetve az árbontásban az 

adott részteljesítéshez kapcsolódóan megadott árnak tartalmaznia kell minden adót (az áfa 

kivételével) és egyéb járulékot, és valamennyi költséget, melyet az ajánlattevőnek a 

szerződéssel, és a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban fizetnie kell; 

 az Egyösszegű ajánlati ár meghatározásánál illetve az árbontásban az adott 

részteljesítéshez kapcsolódóan megadott árnál figyelembe veendő feltételeket a 

közbeszerzési műszaki leírás és a szerződéses feltételek tartalmazzák; 

 a fentiek szerint megajánlott Egyösszegű ajánlati áron felül, az ajánlatkérő – a szerződés 

teljesítésével összhangban – egyéb költséget, díjat semmilyen jogcímen nem fizet. 

Érvénytelen az ajánlat, ha a (végleges ajánlat szerint) megajánlott Egyösszegű ajánlati ár a 

Kbt. szerinti vizsgálat alapján aránytalanul alacsonynak bizonyul, vagy, ha az árképzésre nem 

a fent leírtak szerint kerül sor. Az ajánlat érvénytelen, ha nem a fenti előírásoknak, 

megfelelően tartalmazza az ajánlattevő vállalását, illetve, ha a szakmai (kereskedelmi) 

ajánlatban foglaltak nem felelnek meg, ellentmondanak, a kiírás feltételeinek. Az 

érvénytelenség megállapítására a Kbt. 71.-72. § szerinti eljárási lépések alkalmazásával, 

illetve azt követően kerül sor. 



 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 

19. oldal, összesen: 37 

 

3. fejezet  Közbeszerzési műszaki leírás  

Részletes előírások mellékletként csatolva. 
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20. oldal, összesen: 37 

 

4. fejezet  Tervezési és Felhasználási szerződés tervezet 

 

Mellékletként csatolva 

                                  



 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 

21. oldal, összesen: 37 

5. fejezet  AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐRE BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT 

JAVASOLT TARTALMI ELEMEI ÉS MELLÉKLETEI  

1. számú melléklet 

Az ajánlat javasolt tartalomjegyzéke 

1. sz. melléklet Az ajánlat tartalomjegyzéke (a benyújtandó iratok jegyzéke)  

I. NYILATKOZATOK 

2. sz. melléklet Információs adatlap  

 ajánlattevő 

 

3. sz. melléklet Felolvasólap és Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

 ajánlattevő 

 

4. sz. melléklet Árbontás 

 ajánlattevő 

 

5. sz. melléklet Ajánlattevő Kkvt. szerinti nyilatkozata  

 ajánlattevő 

 

 Közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodás – 

adott esetben  
 

 Hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 

ellátott címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

minta. 

 ajánlattevő 

 

 Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó – adott 

esetben. 

 ajánlattevő 

 

6. sz. melléklet Nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról 

 ajánlattevő 

 

II. NYILATKOZATOK A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA ÉS AZ 

ALKALMASSÁG VONATKOZÁSÁBAN 

7. sz. melléklet Nyilatkozat (igazolás) a kizáró okok fenn nem állása 

vonatkozásában 

 ajánlattevő 

 

8. sz. melléklet Közjegyző által hitelesített nyilatkozat (igazolás) a Kbt. 62. § 

(2) bekezdése alapján 

 ajánlattevő 

 

9. sz. melléklet Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó 

vonatkozásában 

 ajánlattevő 

 

III. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZATOK 

10. sz. melléklet Nyilatkozat az üzleti titokról 

 ajánlattevő 

 

 Nyilatkozat idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításáról – adott  
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22. oldal, összesen: 37 

esetben 

 ajánlattevő  

11. sz. melléklet Nyilatkozat az elektronikusan formában benyújtott ajánlatról 

 ajánlattevő 

 

V. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 

12. sz. melléklet Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról 

 ajánlattevő 

 

VI. AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT DOKUMENTUMOK 

 Üzleti titkot képező elemek – adott esetben  

1) Figyelemmel a Kbt. 46. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem 

alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) 

aláírásával ellátva) kell benyújtani. 

2) Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy az ajánlathoz ne csatoljanak olyan dokumentumokat, melynek csatolását a jogszabályok, vagy az 

ajánlatkérő nem írta elő (pl.: kiegészítő melléklet, aláírt szerződéstervezet).  



 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 

23. oldal, összesen: 37 

2. sz. melléklet 

Információs adatlap1 

 

Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 

 

Ajánlattevő* 

Neve: 

 

 

Címe: 

 

 

Székhelye: 

 

 

Telefonszáma:  

Fax-száma:  

E-mail:  

WEB lap:  

Vezető tisztségviselő neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Fax-száma: 

E-mail: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Neve: 

Címe: 

Telefonszáma: 

Fax-száma: 

E-mail: 

 

Adószám:  

Cégjegyzési szám:  

 

 

………………………., 201…. év…………………….hó…….nap 

 

 

  

…………………………………………. 

Ajánlattevő 

cégszerű aláírása 

 

                                                 
1 Ajánlattevő és közös ajánlattevők részéről külön – külön ki kell tölteni.  
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24. oldal, összesen: 37 

3. sz. melléklet 

  

 Felolvasólap 
 

Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 

Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………………… 

Ajánlattevő címe: ……………………………………………………………………………… 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

Alulírott .............................................. (képviselő neve2), mint a(z) 

................................................. (ajánlattevő megnevezése1) ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője megismerve az ajánlattételi felhívás feltételeit, az közbeszerzési 

dokumentumot, és a szerződés tervezetet, felajánljuk a szolgáltatás nyújtását. 

 

Ajánlatunk a megismert adatok és feltételek mellett:  

 

Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) nettó …………….. Ft 

 

 

Kijelentjük, hogy ajánlatunk a megismert felhívás, a közbeszerzési dokumentumok 

feltételeinek megfelelően készült, és azokat, valamint a mellékelt szerződéses feltételeket 

maradéktalanul elfogadjuk és nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, a munkát – 

amennyiben a tárgyalás során nem kerül sor módosított ajánlat benyújtására – a jelen 

felolvasólapon feltüntetett ellenértékért, az ajánlatunkban foglaltak szerint elvégezzük (Kbt. 

66. § (2) bekezdés)3. 

 

Nyilatkozzuk továbbá, hogy az előleg visszafizetési biztosítékot – előleg igénylése esetén – a 

megfelelő összegben az előírt határidőre rendelkezésre bocsátjuk (Kbt.134.§ (5) bekezdés). 

 

Elfogadjuk, hogy jelen ajánlatunk a felhívás szerinti ajánlati kötöttség időtartama alatt kötelez 

minket. Jelen ajánlatunkat – amennyiben a tárgyalás során nem kerül sor módosított ajánlat 

benyújtására – a tárgyalás lezárását követő 360 napig tartjuk érvényben.  

 

Tudomásul vesszük, hogy Önök a legalacsonyabb árat megjelenítő (érvényes ajánlatot 

benyújtó és alkalmas) ajánlattevő ajánlatát kívánják kiválasztani. 

 

………………………., 201... …………………….hó…….nap 

 

…………………………… 

Ajánlattevő2  

cégszerű aláírása 
 

Megjegyzés: 
1 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, fel kell tüntetni. 
2 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
3   A Kbt. 47. § (2) bekezdés értelmében a 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti, aláírt példányát kell tartalmaznia a papír alapon 

benyújtott ajánlatnak. 



 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 

25. oldal, összesen: 37 

4. sz. melléklet 

 

 Árbontás 
 

 

Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) 

................................................. (ajánlattevő1) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 

felelősségem tudatában, 

 

n y i l a t k o z o m 

 

a felolvasólapon feltüntetett Egyösszegű ajánlati ár a részteljesítések megfelelő bontása az 

alábbi:  

 

Részszámla 

száma 
Részszámla szerinti teljesítés 

(Rész)teljesítés 

értéke 

(nettó Ft)3 

1 

benyújtásának feltétele, időpontja: az Előkészítő Tervezési Feladatok 

körében előírt Vázlatterv hiba- és hiánymentes leszállítása, az 

ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján; 

értéke: a Vázlatterv elkészítésére ajánlattevő által megajánlott 

ellenérték: 

 

2 

benyújtásának feltétele, időpontja: az Előkészítő Tervezési Feladatok 

körében elkészítendő Szaktervezői Vizsgálatok és Tanulmányok hiba- és 

hiánymentes leszállítása, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás 

alapján; 

értéke: az Előkészítő Tervezési Feladatok körében elkészítendő 

Szaktervezői Vizsgálatok és Tanulmányok elvégzésére és 

dokumentumainak elkészítésére ajánlattevő által megajánlott ellenérték: 

 

3 

benyújtásának feltétele, időpontja: az Előkészítő Tervezési Feladatok 

körében elkészítendő Kerámia Gyártástechnológiai Tervek1 munkarész 

hiba- és hiánymentes elvégzése, az ajánlatkérő által kiadott 

teljesítésigazolás alapján; 

értéke: az Előkészítő Tervezési Feladatok körében elkészítendő 

Kerámia Gyártástechnológiai Tervek1 elkészítésére ajánlattevő által 

megajánlott ellenérték: 

 

4 

benyújtásának feltétele, időpontja: a Módosított Építési Engedélyezési 

Terv és Restaurátori Koncepció hiba- és hiánymentes leszállítása, 

illetve előírt feltöltés elvégzése, az ajánlatkérő által kiadott 

teljesítésigazolás alapján; 

értéke: a Módosított Építési Engedélyezési Terv és a Restaurátori 

Koncepció elkészítésére ajánlattevő által megajánlott ellenérték: 

 

5 

benyújtásának feltétele, időpontja: benyújtásának feltétele, időpontja: a 

Kerámia Gyártástechnológiai Tervek2 munkarész hiba- és hiánymentes 

elvégzése, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján; 

értéke: a Kerámia Gyártástechnológiai Tervek2 elkészítésére 

ajánlattevő által megajánlott ellenérték: 

 

6 

benyújtásának feltétele, időpontja: a Munkaközi Kiviteli Terv, a 

Belsőépítészeti Programterv és a Restaurátori Terv1 hiba- és 

hiánymentes leszállítása, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás 

alapján; 

értéke: a Munkaközi Kiviteli Terv, a Belsőépítészeti Programterv és 
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26. oldal, összesen: 37 

Restaurátori Terv1elkészítésére ajánlattevő által megajánlott ellenérték: 

7 

benyújtásának feltétele, időpontja: : a Kerámia Gyártástechnológiai 

Tervek3 munkarész hiba- és hiánymentes elvégzése, az ajánlatkérő által 

kiadott teljesítésigazolás alapján; 

értéke: a Kerámia Gyártástechnológiai Tervek3 elkészítésére 

ajánlattevő által megajánlott ellenérték: 

 

8 

benyújtásának feltétele, időpontja: a Végleges Kiviteli Terv és 

Restaurátori Terv2 szállításakor hiba- és hiánymentes leszállítása, az 

ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján; 

értéke: a Végleges Kiviteli Terv és Restaurátori Terv2 készítésére 

ajánlattevő által megajánlott ellenérték: 

 

9 

benyújtásának feltétele, időpontja: benyújtásának feltétele, időpontja: a 

Kerámia Gyártástechnológiai Tervek4 munkarész hiba- és hiánymentes 

elvégzése, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján; 

értéke: a Kerámia Gyártástechnológiai Tervek4 elkészítésére 

ajánlattevő által megajánlott ellenérték: 

 

10 

benyújtásának feltétele, időpontja: a Belsőépítészeti Terv hiba- és 

hiánymentes leszállítása, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás 

alapján; 

értéke: a Belsőépítészeti Terv készítésére ajánlattevő által megajánlott 

ellenérték: 

 

11 

benyújtásának feltétele: a kivitelező kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás során hiba- és hiánymentes Támogatás nyújtása, 

az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján; benyújtásának 

időpontja: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 

sikeres lezárása (szerződéskötés); 

értéke: a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 

keretében nyújtandó Támogatás tevékenység elvégzésére ajánlattevő 

által megajánlott ellenérték: 

 

12-17. és 

végszámla 

benyújtás feltétele, időpontja: a kivitelezés időtartama alatt, a 

résszámlák 6 (hat) időarányos részletben 3 (három) havonta, illetve a 

végszámla a tervezői művezetési időszak befejezését követően; 

értéke: a tervezői művezetés biztosítására ajánlattevő által megajánlott 

ellenérték: 

 

Összesen*:  

* Ez az összeg írandó a felolvasólapra! 

 

 

 

………………………., 201... …………………….hó…….nap 

 

…………………………… 

Ajánlattevő2  

cégszerű aláírása 
 

 

Megjegyzés: 
1 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, fel kell tüntetni. 
2 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
3 A teljesítés értékét a felolvasólapon megadott egyösszegű ajánlati ár megbontásával megadandó. 
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27. oldal, összesen: 37 

5. sz. melléklet 

 

 

 Ajánlattevő nyilatkozata a Kkvt. szerinti minősítéséről 
 

 

Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 

 

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) 

................................................. (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy a(z) ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 

(továbbiakban Kkvt.) 3. § értelmében*  

□ mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül  

□ nem tartozik a törvény hatálya alá. 

 

 

 

………………………., 201... …………………….hó…….nap 

 

…………………………… 

Ajánlattevő  

cégszerű aláírása 

 

 

 

 
Megjegyzés: 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan benyújtandó külön-külön! 

* Ajánlattevőre vonatkozó pont egyértelműen jelölendő! 

**A kis- és középvállalkozások meghatározása 

3. § (1) Kis- és középvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió 

eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni 

részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
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28. oldal, összesen: 37 

6. sz. melléklet 

 

 

 Nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról 

  
 

 

Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 

 

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) 

................................................. (ajánlattevő/kapacitást biztosító gazdasági szereplő 

megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában, a 

Kormányrendelet 21.§-ban foglaltakra tekintettel, 

 

n y i l a t k o z o m 

 

hogy* cégünk vonatkozásában  

 nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás 

  van folyamatban változásbejegyzési eljárás 

A változásbejegyzéssel érintett tartalom:……………………………….... 

 

 

 

 

 

………………………., 201... …………………….hó…….nap 

 

…………………………… 

Ajánlattevő  

cégszerű aláírása 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan benyújtandó külön-külön! 

Valamennyi kapacitást biztosító gazdasági szereplő által is benyújtandó! 

* Vonatkozó pont egyértelműen jelölendő! 
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29. oldal, összesen: 37 

 

7. sz. melléklet 

  

 Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állása vonatkozásában1 

  
Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 

 

Alulírott .............................................. (képviselő neve2), mint a(z) 

................................................. (ajánlattevő megnevezése2) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője  

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

1) Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 

foglalt, az ajánlatkérő által a felhívásban előírt /Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdés szerinti/ kizáró 

okok.  

2) Nyilatkozzuk továbbá – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62.§ (1) 

bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakra vonatkozóan – hogy3 

 cégünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 

 

 cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén2, ez 

esetben: 

 cégünk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 

pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint 

definiált valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye:4 

1) név:………………………………… 

állandó lakóhely: ………………….. 

2) név:………………………………… 

állandó lakóhely: ………………….. 

3) név:………………………………… 

állandó lakóhely: ………………….. 

4) név:………………………………… 

állandó lakóhely: ………………….. 

 cégünknek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) 

alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

3) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k pont kc) alpontjára vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot 

teszem3: 

 azon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, 

amely szervezetünkben közvetetten vagy közvetlenül, több mint 25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: 

Megnevezés: ……………………………… székhely: …………………………..…. 

Kijelentem, hogy az előzőek szerint megnevezett szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 
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30. oldal, összesen: 37 

 

VAGY 

 

  nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely 

szervezetünkben közvetetten vagy közvetlenül, több mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik. 

 

 

………………………., 201... …………………….hó…….nap 

 

…………………………… 

Ajánlattevő  

cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 

1  Valamennyi ajánlattevő (közös ajánlattevő) által kitöltendő, benyújtandó külön-külön. 

2  Az ajánlattevőre vonatkozó megfelelő válasz X jellel jelölendő! 
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31. oldal, összesen: 37 

8. sz. melléklet 

 

 Nyilatkozat a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján 
(A nyilatkozat közjegyző általi hitelesítése szükséges!) 

 

Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 

 

 

Alulírott .............................................. (képviselő neve), mint a(z) 

................................................. (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője 

 

kijelentem, 

 

hogy cégünk a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyeivel szemben nem áll fenn 

a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok egyike sem. 

 

 

 

………………………., 201... …………………….hó…….nap 

 

…………………………… 

Ajánlattevő  

cégszerű aláírása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 
1 A nyilatkozat közjegyző által hitelesített formában nyújtandó be. 

 

Kbt. 62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem 

vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben 

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak 

egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve 

személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, 

akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős 

ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy 

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy 

ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 

mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor 

a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági 

társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 

szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 
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32. oldal, összesen: 37 

9. sz. melléklet 

 

 Nyilatkozat az alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állása 

tekintetében (Kbt. 67. § (4) bekezdés) 
 

 

Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 
 

 

Nyilatkozat az alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében 

(Kbt. 67. § (4) bekezdés): 

 

 

Alulírott .............................................. (képviselő neve2), mint a(z) 

................................................. (ajánlattevő megnevezése1) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője  

 

az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 

eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).  

 

 

 

 

………………………., 201... …………………….hó…….nap 

 

 

 

  

 

………………………………. 

 cégszerű aláírás1 

 

 

- 

 

 

 

 

Megjegyzés: 
1 Valamennyi ajánlattevő (közös ajánlattevő) által kitöltendő, benyújtandó külön-külön.  

Ajánlattevő akkor is nyilatkozni köteles, ha az ajánlatkérő nem írta elő az alvállalkozók ajánlatban történő bemutatásának 

kötelezettségét. 
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33. oldal, összesen: 37 

 

10. sz. melléklet 

 

 

 Nyilatkozat az Üzleti titokról 
 

 

Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 

 

 

Alulírott .............................................. (képviselő neve1), mint a(z) 

................................................. (ajánlattevő megnevezése2) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

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

 

hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot3 

 

 tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom. 

 nem tartalmaz.  

 

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat 

ajánlatunkban elkülönített módon, az ajánlat külön mellékleteként csatoljuk. (Kbt. 44. § (1) 

bekezdése) 

 

.........................., 201... ........................ hó ......... napján 

  

   …………………………………………. 

Ajánlattevő1 

cégszerű aláírása 
 

Megjegyzés: 
1 Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők együttműködési megállapodása szerinti képviseleti joggal szinkronban  
2 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét, vagy a közös ajánlattevők együttműködési megállapodásában szereplő együttes 
megnevezését, fel kell tüntetni. 
3  Megfelelő rész X jellel jelölendő 

 

44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti 

indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó 

iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 

tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna. 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. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára 

megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 

bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

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

koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
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cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és 

adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a 

jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által 

igazoltan fennállnak, 

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

azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő 

által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 

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

amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjáulszolgáló - a (2) bekezdés 

hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja. 

(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3) 

bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett 

gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 
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35. oldal, összesen: 37 

11. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat az elektronikusan formában benyújtott ajánlatról 

 

 

Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 

 

Alulírott .............................(képviselő neve2), mint a(z) ................................................. 

(ajánlattevő megnevezése1) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 

felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy ajánlatunk (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) elektronikus formában 

benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal mindenben megegyezik. 

 

 

 

.........................., 201... ........................ hó ......... napján 

  

   …………………………………………. 

Ajánlattevő1 

cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 
1 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét fel kell tüntetni. 
2 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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36. oldal, összesen: 37 

12. sz. melléklet 

 

 

 Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról 
 

 

Tárgy: „Az Iparművészeti Múzeum épületének rekonstrukciójára vonatkozó módosított 

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és kiegészítő tervezői szolgáltatások” 

Ajánlatkérő neve: Iparművészeti Múzeum  

 

 

Alulírott .............................(képviselő neve2), mint a(z) ................................................. 

(ajánlattevő megnevezése1) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi 

felelősségem tudatában 

 

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

 

hogy az ajánlatkérő által az közbeszerzési dokumentumhoz csatolt szerződéses feltételek 

elfogadásával tettük meg felolvasólapon szereplő ajánlatunkat. 

 

 

 

………………………., 201... . …………………….hó…….nap 

 

  

…………………………………………. 

Ajánlattevő2 

cégszerű aláírása 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Megjegyzés: 
1 Közös ajánlattétel esetében valamennyi ajánlattevő nevét fel kell tüntetni. 
2 Közös ajánlattétel esetében a konzorciumi megállapodás szerinti képviseleti joggal szinkronban. 
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37. oldal, összesen: 37 

 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről 14/2016. (V. 25.) MvM 

rendelet 6. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve: 

 

 
 

 


