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1.) FEJEZET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 
 
1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS 

FELTÉTELEI 
 

Ajánlatkérőnek jelen Ajánlati Dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Kbt. 
alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse 
ajánlattevők részére a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében, az 
Eljárást megindító felhívás előírásai mellett a jelen Dokumentáció nyújt 
eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére. 
 
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen 
Dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat 
összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy 
szabályozatlanság esetén az Eljárást megindító felhívás rendelkezései 
tekintendők elsődlegesnek. 
 
Ahol a közbeszerzési dokumentumok nyilatkozat benyújtását, illetve 
meghatározott formai, illetve alaki követelmények alkalmazását írják elő, 
Ajánlatkérő az EKR alkalmazását érti, különös tekintettel a 424/2017. (XII. 
19.) Korm. rendelet rendelkezéseire. 
 
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás 
során az EKR rendelet a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények 
elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet [Kbt. 41. § (6) 
bekezdése], így a közbeszerzési eljárás szabályai vonatkozásában 
fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rendelet 
szabályait is! 
 
Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az 
irányadó. 
 
A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai 
szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre 
egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
1.1. Értelmező rendelkezések 

 
Nyílt eljárás: 
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 A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben 
minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. A nyílt eljárásban nem 
lehet tárgyalni. 
 
Uniós értékhatár alatti (nemzeti) eljárás: 
 Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész hatálya alá tartozó közbeszerzés 
megvalósításakor választása szerint 
a) a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, 

vagy 
b) a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 114-

116. §-ban foglalt eltérésekkel. 
 
A választott eljárás: A Kbt. Harmadik része 112.§ (1) bekezdés b) pontja 
szerinti nemzeti eljárásrendben (a Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerint jár el a 114-116. §-ban foglalt eltérésekkel) – a nyílt eljárás 
szabályai alkalmazásával - lefolytatandó közbeszerzési eljárás. 
 
Ajánlati Dokumentáció (Dokumentáció): 
Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében 
Dokumentációt készített, amelyet az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát.  
 
Amennyiben a Dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának 
kellően pontos 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. 
 
Üzleti titok: 
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-ában így 
meghatározott fogalom. A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az Ajánlattevő az 
ajánlatában, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titok nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával 
(dokumentumok feltöltésekor minden esetben meg kell jelölni, hogy az adott 
dokumentum üzleti titoknak minősül-e). Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag 
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 
gazdasági szereplő indokolást köteles csatolni (illetve az EKR-ben meg kell 
adnia az indokolást), amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat (üzleti titok) nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet, az indokolás nem lehet része 
az üzleti titoknak. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, 
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amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Nem tilthatja meg 
nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, 
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül, de 
az ezek alapjául szolgáló - kivételi körbe nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. (Kbt. 44. § (3) bekezdés). Amennyiben ajánlattevő 
meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során Kbt. 44. 
§ (2)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be és ezt az ajánlatkérő 
hiánypótlási felhívását követően sem javítja, vagy a hiánypótlást követően 
sem megfelelő a benyújtott indokolás, akkor az az ajánlat érvénytelenségét 
vonja maga után. 
 
Ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe 
betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az 
iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell 
biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. 
 
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. 

 
1.2. A közbeszerzési eljárás időbeli ütemezése 

 
Ajánlattételi felhívás megküldése: Felhívás szerint 
Ajánlatok benyújtása:  Felhívás IV.2.2. pontja szerint  
Az ajánlatok felbontása:  Felhívás IV.2.6. pontja szerint 
 
A Szerződéskötés tervezett időpontja: 
Az összegezés [Kbt. 79. § (2) bekezdés] megküldése napját követő tíz napos 
időtartam lejártát követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is 
megköthető a szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. 
[Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pont]. Amennyiben a szerződéskötési moratórium 
utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le 
a határidő 
 
Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte [Kbt. 131. § (4) bekezdése]. 

 
1.3. Az Ajánlattevők kiválaszthatósága 

 
Jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a 
Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési 
rendszer (továbbiakban: „EKR”) igénybevételével történik. Az elektronikus 
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közbeszerzési rendszer igénybe vételének feltételeiről a Kbt. valamint az 
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. 
Rendelet rendelkezik. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az EKR rendelet 
valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján, elektronikus úton bonyolítja. 
Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR 
rendszeren keresztül kerül sor.  
Az EKR rendelet alapján az elektronikus közbeszerzési rendszer a 
Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a 
közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai 
rendszer.  
 
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát. 
 
A jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi gazdasági szereplő tehet 
ajánlatot. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös 
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát. 

 
1.4. Dokumentumkezelés 

 
A benyújtott ajánlat példányait az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésétől számított 
5 évig megőrzi. (Kbt. 46. § (2) bekezdés).  
Az EKR gondoskodik valamennyi, a rendszerben lefolytatott eljárási cselekmény 
naplózásáról. A naplózott adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra 
jogosulatlan személy általi hozzáféréstől, törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a 
napló tartalma a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt - amennyiben 
jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt 
- a jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon. 

 
1.5. Az ajánlat költségei 

 
Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi 
költség az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az 
Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült bármely 
kiadásait. 
 
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Igen 
 
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: IGEN 
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000. 
 (Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
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biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.) 
A befizetés helye:  OTP Bank Törökszentmiklós  
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11745066-15409993-00000000 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati 
biztosítékot a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében meghatározott módok egyikén 
szükséges teljesíteni. 
 
Ajánlati biztosíték benyújtásával kapcsolatos kiegészítő információk: 
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban a Kbt. 54.§ (4) - (7) bekezdéseiben 
foglaltak irányadók. 
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot fizetési számlára történő 
átutalással teljesíti, úgy a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a következő 
szöveget: „ajánlati biztosíték – KEHOP-2.2.4-15-2016-00008”. 
Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem fizetési számlára történő 
átutalással teljesíti, úgy az ajánlatba csatolni kell pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló 
dokumentum elektronikus okiratot, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okiratot. 
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének 
tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt 
visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült 
okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § 
(9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg 
abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához 
az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az 
alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek 
minősül." 
Ajánlatkérő az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ 
(6) bekezdés b) pontjára és a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2017. számú 
összkollégiumi állásfoglalására. 

 
1.6. Kizáró okok 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

 
A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és 
címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, 
valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése 
időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot 
az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról. 
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A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a jelen felhívásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében csatolni szükséges az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
szerinti nyilatkozatot. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerint - korábbi közbeszerzési eljárásban 
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, 
hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevő az alvállalkozója 
és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági 
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
 
Ajánlattevő, ennek az előírásnak úgy tehet eleget, hogy megfelelő 
tartalommal kitölti az EKR-ben található nyilatkozatmintákat. 

 
Öntisztázás 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével 
bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre 
jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a 
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált 
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a 
bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az 
érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását 
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának 
ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

 
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált 
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a 
bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró 
ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő 
mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági 
szereplő az alkalmassági nyilatkozattal / egységes európai közbeszerzési 
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 
 
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása 
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás 
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő 
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. 
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Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi 
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az 
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás 
megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó 
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, 
hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 

 
1.7. Az Ajánlattevő alkalmassága 
 
Az Ajánlatkérő az Eljárást megindító felhívásban meghatározta az Ajánlattevővel, 
közös ajánlat esetén a közös Ajánlattevőkkel szemben támasztott pénzügyi és 
gazdasági, műszaki-szakmai alkalmassági feltételeit.  
 
Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt az EKR-ben található nyilatkozat 
benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági 
követelményeknek. 
 
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és az 
Eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott 
esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – abban az esetben 
kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás 
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. 
§-a szerint felhívja. 

 
 

1.8. Alvállalkozók 
 

A Kbt. 3. § Értelmező rendelkezés 2. pontja szerint alvállalkozó: az a gazdasági 
szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve  

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján 
végzi,  

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, 
alkatrész vagy alapanyag eladóját,  

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 
 

1.9. Az igénybe venni kívánt alvállalkozók 
 

A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később 
bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni 
(a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult 
megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A nyertes 
ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőt 
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tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A 
nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt álló alvállalkozót. Az ajánlatkérő részére e kötelezettség 
végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. 

 
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) bekezdése] 
 
Közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a 
közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös 
ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az 
ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után 
valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők 
akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az 
eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a 
verseny tisztaságának sérelmével (Kbt. 35. § (7)). 
 
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi 
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett 
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért 
felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok 
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) 
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 
 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a 
részvételi jelentkezésben csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, 
hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult 
gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton 
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők képviseletében eljárhat. 
 
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 
egyetemlegesen felelnek.  
 
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,  
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c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 36. § (1) bekezdés]. 
 
Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy az 
ajánlatukba bevonni kívánt közös Ajánlattevőtől, és alvállalkozótól kérjenek 
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy más ajánlatban nem vesznek részt, és így 
nem sértik a Kbt. 36. § (1) bekezdése előírásait. 
 
Közös Ajánlattevőknek az Ajánlattevőkre előírt módon kell igazolniuk, hogy nem 
tartoznak az Eljárást megindító felhívás szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Közös ajánlat esetében az Ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy a közös 
Ajánlattevők által cégszerűen aláírt Megállapodást (6.5. számú dokumentum) a 
közös ajánlattételről. 
 
Közös ajánlattétel esetén a Megállapodásnak meg kell felelnie az alábbi 
követelménynek: 
 
a) tartalmazza a közös ajánlattevők nevét és székhelyét; 
b tartalmazza a részesedés mértékének feltüntetését; 
c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, 
hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot 
képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az 
ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő 
által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, 
illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben is kapcsolatot 
tartson az ajánlatkérővel, továbbá a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében 
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. 
d) tartalmazza az ajánlatban vállalt feladatok és kötelezettségek 
megosztásának ismertetését; 
e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy 
egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák 
megvalósításáért; 
f)  az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, 
teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő 
(hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján közbeszerzési eljárásban 
történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. 
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1.11. Az ajánlati kötöttség 
 

Ajánlatkérő az Eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: az 
ajánlattételi határidő lejártától számított 30 (harminc) nap. 
 
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját 
megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig 
történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem 
haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 
napot [Kbt. 70. § (2) bekezdés]. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által 
megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 
ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát 
figyelmen kívül kell hagyni. 

 
1.12. Aláírásra jogosult személy 

 
Az ajánlat részeként benyújtott minden nyilatkozatot, a közbeszerzési eljárásban 
résztvevő Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplőnek cégszerűen kell aláírnia, amennyiben az EKR használata 
során ez értelmezhető. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz 
csatolandó a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 
aláírás-minta vagy ezen dokumentumok másolata. 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 
(tehát a meghatalmazás tartalmazza, hogy a meghatalmazott 
meghatalmazásban foglalt aláírása aláírás mintaként szolgál), a képviseletre 
jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges 
csatolni. 
 
Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-
bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a 
nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is 
csatolandó). A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az 
ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben 
ajánlattevővel szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, ebben az 
esetben az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot szükséges csatolni. 
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Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló 
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként 
feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű 
magánokirat követelményeinek. 

 
1.13. Összeférhetetlenség 

 
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és 
lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely 
funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen 
gazdasági érdek, vagy más érdek, vagy az eljárásban részt vevő gazdasági 
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.  
 
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, 
alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az 
ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az 
eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.  
  
Az összeférhetetlenségi kérdést az Ajánlatkérő Bíráló bizottsága az eljárás során 
vizsgálni fogja. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, 
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, aki esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő 
versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon 
orvosolni. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok [62. § (1) bekezdés h-k) és m) pontja] 
hatálya alá tartozik. Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha az 
ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták.  
 
Az Ajánlatkérő az Összeférhetetlenséget ellenőrizte és a szükséges 
nyilatkozatokat aláírták már a közbeszerzési eljárás előkészítésének 
megkezdésekor, majd az ajánlatok benyújtását követően azt ismételten ellenőrzi. 

 
1.14. 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 fordításban is mellékelni kell; és csatolni az 
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ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a fordítás tartalma megegyezik az 
idegen nyelven csatolt irat tartalmával. 

 
 

1.15. A projekt és a jelen közbeszerzési eljárás finanszírozása 
 

A finanszírozásra vonatkozó információkat az Eljárást megindító felhívás 
tartalmazza.  

 
 
2. AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 
 

 2.1. Az Ajánlati Dokumentáció összetétele 
 

1.) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevők részére 
2.) Fejezet: Közbeszerzési műszaki leírás 
3.) Fejezet: Szerződéstervezet 
4.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok 

 
2.2. Az Ajánlati Dokumentáció bizalmas jellege 

 
Az Ajánlattevő köteles az Ajánlati Dokumentációban 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 szüksége van. 
 
Az Ajánlati Dokumentáció, azok egyes részei, vagy az Ajánlati Dokumentáció 
másolati példányai, illetve azok részei kizárólag a dokumentumokban feltüntetett 
rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel. 

 
2.3. Az Ajánlati Dokumentáció ellenértéke és a Dokumentáció beszerzése 

 
Ajánlatkérő az Ajánlati Dokumentációt térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevő 
rendelkezésére az EKR használatával. 

 
2.4.  További kiegészítő tájékoztatás az eljárás során, helyszíni bejárás 

 
Az ajánlattételi időszak folyamán az Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel 
érdekében, az Eljárást megindító felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az 
Ajánlatkérőtől. A Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az 
ajánlattételi határidő lejárta előtti hatodik napot tekinti, és a Kbt. 56. §-a 
alkalmazása során ennek megfelelően jár el. 
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Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatáskérést) az EKR használatával a 
válaszadás megkönnyítése érdekében szerkeszthető formában (.doc 
formátumban) is el kell juttatni legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának 
napját megelőző tizedik napon. 
 
A közbeszerzési időszak folyamán valamennyi közlést írásban (EKR) kell 
eljuttatni az Ajánlatkérőhöz. Közlések semmilyen más formában nem 
fogadhatóak el. 
 
A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. 
 
A Kbt. 2. §-ában foglalt alapelvekre, így különösen az esélyegyenlőség elvére 
tekintettel a kiegészítő tájékoztatás kizárólag az Eljárást megindító felhívás és 
dokumentáció 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.   

 
Helyszíni bejárás: 
Az ajánlatkérő előzetes helyszíni bejárás lehetőségét gazdasági szereplő 
igényének jelzése esetén biztosítja. Ennek módja, hogy a gazdasági szereplők 
az ajánlattételi határidőt megelőző legkésőbb hat nappal ezen igényüket jelzik az 
EKR felületén Ajánlatkérő részére. Amennyiben a gazdasági szereplők ezen 
igényüket hat napnál rövidebb időn belül jelzik, úgy Ajánlatkérő a helyszíni 
bejárást nem köteles megtartani. Adott esetben a helyszíni bejárás időpontjáról, 
helyszínéről Ajánlatkérő az EKR felületén nyújt további tájékoztatást. 
 
2.5. Az ajánlattételi határidő módosítása 

 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdése és 55. §-a alapján az Ajánlati 
Felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben módosíthatja 
(meghosszabbíthatja), melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni 
kell. 

 
2.6.  Az Eljárást megindító felhívás módosítása 

 
Az Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján módosíthatja az Ajánlati 
Felhívásban illetőleg a Dokumentációban meghatározott feltételeket, melyről 
egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell. 

 
2.7.  Az Eljárást megindító felhívás visszavonása 
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Az Ajánlatkérő a Kbt. 53. §-a alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt az 
Ajánlati Felhívást visszavonhatja, melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban 
tájékoztatni kell. 

 
 
3. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 
 

3.1.  Az ajánlat elkészítése 
 

Az Ajánlattevőnek magyar nyelven, az előírt formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelően kell elkészítenie az ajánlatát. 
 
Az ajánlatot az EKR használatával kell benyújtani. Az EKR-ben csatolt formában 
benyújtandó elektronikus dokumentumok főszabályként .pdf formátumban, illetve 
.jpeg/.jpg/.png és adott esetben .xls/.xlsx. formátumban nyújthatóak be. A fenti 
fájlformátumú dokumentumok benyújthatóak egyben .zip, illetve .rar 
konténerfájlokban is. 

 
A benyújtásra kerülő ajánlat kötelező tartalmát az EKR és a Dokumentáció 4.) 
Fejezete tartalmazza. 

 
3.2.  Kizáró okok fenn nem állásának az igazolása 

 
Az Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplőnek a hatályos Kbt., az Eljárást megindító felhívás az 
Ajánlati Dokumentációban levő utasítások alapján kell igazolnia, hogy nem 
tartoznak a kizáró okok hatálya alá.  
 
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró okok 
vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet szerint (nyilatkozatminta az 
EKR-ben töltendő ki). 

 
Ajánlattevő, ennek az előírásnak úgy tehet eleget, hogy megfelelő 
tartalommal kitölti az EKR-ben található nyilatkozatmintákat. 

 
3.3.  Pénzügyi-gazdasági és műszaki – szakmai alkalmasság igazolása 
Az Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplőnek a hatályos Kbt., az Eljárást megindító felhívás az 
Ajánlati Dokumentációban levő utasítások alapján kell igazolnia, hogy nem 
tartoznak a kizáró okok hatálya alá. 

 
3.4.  További nyilatkozatok 
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát 
az Ajánlati Dokumentáció vagy felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 
3.5. Az ellenszolgáltatás összege, az ajánlati ár 

 
Ajánlattevőnek a befejezés időpontjára prognosztizált, egyösszegű, átalányárat 
tartalmazó ajánlatot kell tennie. 
Ajánlattevő valamennyi olyan költségét kell, hogy érvényesítse, amely a 
szolgáltatással összefüggésben vetődik fel.  A részszempontra az ajánlatot egy 
összegben, nettó értéken, forintban kifejezve kell megadni. Az ajánlat alapja 
átalányár. Ennek megfelelően az ajánlattevő ajánlatában köteles szerepeltetni 
minden, a szolgáltatás teljes körű elvégzéséhez szükséges költséget 
(munkabérek, megbízási díjak, utazás, étkezés, szállás, irodaszer, informatikai 
és kommunikációs költségek).  
 
Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők 
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat 
tartalmazó ajánlatot. Az ajánlatkérő, - az esetlegesen fellépő a Kbt. 125. §-a, 
illetve 303. §-a szerinti helyzetet kivéve – a megjelölt ajánlati áron felül, 
semmilyen jogcímen nem teljesít kifizetést.  
 
Az Ajánlattevőnek kötelessége alaposan, általánosan szakkivitelezőtől elvárható 
gondossággal, felelősen áttanulmányozni az összes rendelkezésre álló 
dokumentumot. 
 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlati áraknak tartalmazniuk kell minden vámot, 
adót és egyéb illetéket, melyet az Ajánlattevőnek a szerződéssel összhangban 
fizetnie kell. 
 

 
3.6. Felelősségbiztosítás 

 
A nyertes ajánlattevő köteles az alábbiak szerint mérnöki tevékenységre 
vonatkozó felelősségbiztosítással rendelkezni. 
 
A felelősségbiztosítás éves kárösszege minimum 10 millió Ft/év és 5 millió 
Ft/káresemény mérnök tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási 
szerződés kötelező. 
 
A felelősségbiztosítás fennállását a szerződés hatálybelépésének időpontját 
követő 5 munkanapon belül kell igazolnia. 
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A biztosításnak ki kell terjednie a jelen projektre, az alvállalkozók tevékenységére 
is, és fedezetet kell nyújtani az általuk okozott, valamint az munkavégzéssel 
összefüggő esetlegesen bekövetkező károk megtérítésére, beleértve a harmadik 
személynek okozott károk megtérítését is. 

 
3.7. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 

kötelezettségekről a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatást 
nyújtó illetékes szervek 

 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 73. § (5) bekezdésében 
foglaltakra, hogy tájékozódjon a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi rendelkezésekről, továbbá a munkavállalók védelmére és 
a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. Az ajánlatkérő a Kbt. 
73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési 
eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt 
ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a 
Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

 
TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 

 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály (Munkahelyi 
biztonság, munkahelyi egészség) 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1440 Budapest Pf. 1. 
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 
Fax: (06 1) 795-0884 
Zöld szám: 06 80 204 292         
E-mail: munkavedelem-info@itm.gov.hu; munkavedelmi-foo@itm.gov.hu 
 
 
Fővárosi és megyei kormányhivatal járási/fővárosi kerületi hivatala, mint 
munkavédelmi hatóság 
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; 
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 
 
1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Postacím: 1300 Budapest Pf. 44. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
E-mail:munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu, 
munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 
 
5000 Szolnok, Kellner Gyula út 2-4. III. emelet 
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 52. 
tel: 06-56-510-840 
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fax: 06-56-510-848 
E-mail: jasz.munka@jasz.gov.hu 
 
 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat  
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.  
Tel.: 06-1- 477-5700  
Fax: 06-1- 477-5800  
Honlap: www.nfsz.munka.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu 
 
 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy) 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  
Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám)  
Honlap: antsz.hu 
E-mail:tisztifoorvos@oth.antsz.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám) 
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 
Honlap: mbfsz.gov.hu 
E-mail cím: munkavédelem@mbfsz.gov.hu  
 
2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi 
bányakapitányságok elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a 
www.mbfh.hu honlapon az „Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont 
alatt. 
 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
(környezetvédelem) 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. 
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 
Ügyfélszolgálat:Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. 
Telefon: +36 1 224 9100 
E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu; zoldpont@oktvf.gov.hu 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak 
a http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php honlapon) 
adnak tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. 
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
1054 Budapest, Báthory u. 10. 
06-1-795-54-78 
tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
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Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
Telefonszám: +36-1-412-9742 
E-mail cím: info@szgyf.gov.hu 
Honlap: www.szgyf.gov.hu 
 
A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei 
kirendeltségei (elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak 
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. 

 
3.7.  Szerződés 

 
Az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza azt a Szerződés-tervezetet, amelyet az 
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel meg kíván kötni. 

  
A szerződés-tervezetet az Ajánlattevőnek változatlan tartalommal el kell fogadni, 
arról az ajánlatban nyilatkoznia kell, mely az érvényes ajánlattétel feltétele. 
 
3.8.  A Kbt. 134.§-a szerinti biztosítékok 
 

4.  AZ AJÁNLAT BEADÁSA 
 

4.1.  Az Ajánlat beadása 
 

Az Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy ajánlata megfeleljen az Eljárást 
megindító felhívás és az Ajánlati Dokumentáció formai és tartalmi 
követelményeknek, és határidőben beérkezzék.  

 
Az ajánlatot az EKR használatával kell benyújtani. 

 
4.2.  Az ajánlat felbontása 

 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az 
EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával 
később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a 
bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, 
ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - az 
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi. 

 
A bontási eljárás során ismertetésre kerül az Ajánlattevő neve, székhelye, 
valamint az értékelésre kerülő részszempontok számszerűsíthető adatai. A 
bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, a bontási jegyzőkönyv az Ajánlattevő 
részére a bontást követően lesz megküldve, legkésőbb öt napon belül. 
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5.  AZ AJÁNLAT BÍRÁLATA 
 

5.1.  Az ajánlat értékelése 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati 
dokumentációban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli és 
megállapítja az értékelési szempontok alapján azok sorrendjét. 
 
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 
76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a „legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő szempont” elve alapján értékeli, az alábbiak szerint:  
 

Részszempont: Súlyszám 
1.Nettó ajánlati ár 50 
2. Az M/2.a. pont szerinti követelmény igazolására 
bemutatott (ME-VZ) szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli 
szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó 

13 

3. Az M/2.b. pont szerinti követelmény igazolására 
bemutatott (ME-VZ) szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli 
szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó 

13 

4. Az M/2.c. pont szerinti követelmény igazolására 
bemutatott (ME-G) szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli 
szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó 

12 

 Az M/2.d. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott 
(ME-V) szakember jogosultság megszerzéséhez 
szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 
0 hó, max 24 hó 

12 

 
 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési 
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. 
 
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti 
ponthatárok közötti pontszámot:  
az 1.részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” 
(KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti 
fordított arányosítás, 
 
a 2-5.részszempontok esetében a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) 
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás 
meghatározása tekintetében készített útmutatója alapján 
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Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:  
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Ajánlati ár: a megadott egyösszegű nettó ajánlati árak kerülnek elbírálásra 
magyar forintban 
(HUF). Legjobb ajánlati elem: a legalacsonyabb összegű ajánlati ár. Legrosszabb 
ajánlati elem: a legmagasabb összegű ajánlati ár. 
 
 
A 2-5. részszempontok esetén alkalmazott, a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. 
§ (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás 
meghatározása tekintetében készített útmutatója alapján 
 
P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) 
x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja 
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja 
 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az így kapott pontszámok kerül megszorzásra a 12/13-as súlyszámmal. 
 
Az alkalmasság körében bemutatott M.2.a. ME-VZ szakember/ M.2.b. ME-VZ 
szakember/ M.2.c. ME-G szakember/ M.2.d. ME-V szakember TÖBBLET 
szakmai tapasztalata (jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn 
felüli) kerül vizsgálatra az előírt MINIMUM ALKALMASSÁGON FELÜL megadott 
mérték tekintetében. Ajánlattevőknek a felolvasólapon az alkalmassági 
minimumkövetelményt jelentő szakmai időn felüli többlet szakmai tapasztalati 
időt kell feltüntetni, vagyis Ajánlatkérő a felolvasólapon 0 és 24 hónap közé eső 
egész hónap többletvállalásokat értékeli. 
 
A többletvállalást nem tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám 
alsó határával megegyező pontszámot (0 pont) kap. A többletvállalást tartalmazó 
ajánlatok esetében a legkedvezőbb szintet elérő ajánlat az értékelés során 
adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap.  
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A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek 
megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. A 
legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a 
legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. 
Ajánlattevőnek az értékelési szempontokra bemutatni kívánt szakemberek nevét 
az ajánlatban/felolvasólapon kötelező feltüntetni! 
 
Az alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát 
teljes körűen mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az 
értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges 
ajánlattevőknek benyújtaniuk. 
A bemutatni kívánt szakemberek nevének az ajánlatban való feltüntetésének az 
elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi. 

 
5.2.  Az ajánlat bírálata 

 
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi el, ezért az ajánlatban 
benyújtandó dokumentumok (az ajánlatot alkotó dokumentumok) köre is e két 
szakaszhoz igazodik. 
  
Első szakasz: Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a határidőben benyújtott ajánlatok 
megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A kizáró okok fenn 
nem állásának való megfelelés során elegendő az ajánlattevőnek 
ajánlatában egyszerű, cégszerűen aláírt nyilatkozatot benyújtani 
nyilatkozva arról, hogy nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 
Az ajánlat érvénytelenségére vonatkozó vizsgálat az alábbiak alapján történik: 

 
Érvénytelen az ajánlat, a Kbt. 73. § (1) bekezdése alapján, ha: 

 
a)  azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be; 
b)  az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) 
pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja 
szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem 
igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
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jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

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

titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; 
vagy 

fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem 
megfelelő. 

 
A Kbt. 73. § (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha 
aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt 
tartalmaz [Kbt. 72. §]. 

 
A Kbt. 73. § (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, 
ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. 

 
A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha 
nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó 
kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 
bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a 
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb 
munkabérről.  

 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt vagy 
alvállalkozót, vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki 
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; 
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból 
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti 

elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], 
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely 

számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés]. 
 

Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK 
tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályokat kell alkalmazni. 

 
Hiánypótlás biztosítása:  
Ajánlatkérő hiánypótlására a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint lehetőséget 
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biztosít. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva újabb 
hiánypótlást nem rendel el, amennyiben ajánlattevő az ajánlatban korábban meg 
nem jelölt gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre 
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás alkalmazása. A Kbt. 71. § (8) 
bekezdése alapján átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés 
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, 
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor 
kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 
Számítási hiba kezelése: 
Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát 
észlel az ajánlati árak ellenőrzésekor, akkor a Kbt. 71.§ (11) bekezdése szerint 
jár el.  
 
Ajánlatkérő megállapítja, hogy a fentiek alapján (Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdés) 
mely ajánlatok érvénytelenek, vagy mely ajánlattevőket kell az eljárásból kizárni. 
Ezen döntésről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdésének megfelelően 
tájékoztatja az ajánlattevőket. 
 
Második szakasz:  
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul 
alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második 
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – tekintetében végzi el a bírálatot és 
vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség 
esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek 
bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a 
szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. 

 
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok tekintetében az 
előírt igazolások benyújtására. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat 
korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások 
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott 
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint 
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

 
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 a benyújtott nyilatkozat tartalmát, vagy azzal 
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ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül 
hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt hívja fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására. 

 
5.3.   Az ajánlat tisztázása 

 
Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának elősegítése 
érdekében az Ajánlatkérő legjobb belátása szerint felkérheti az Ajánlattevőket az 
ajánlataikkal kapcsolatos kérdések tisztázására. Erről az Ajánlatkérőnek írásban 
(EKR) a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett van lehetősége, a Kbt. 71. 
§-a alapján.  

 
5.4.  Aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás 

 
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban (EKR) kérni és erről a 
kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a 
megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat 
tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, 
amely a 76. § szerint önállóan értékelésre kerül. Az ajánlatkérő az aránytalanul 
alacsony ár vonatkozásában a Kbt. 72. §-a előírásai szerint jár el.  

 
5.5.  Teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalás 

 
Az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a előírásai szerint jár el akkor is, ha az ajánlatnak 
valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. 
Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a 
közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott 
kötelezettségvállalás teljesíthető. 

 
5.6.  Az eljárás eredménye 

 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minták szerint összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az 
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az összegezést minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, elektronikus úton (EKR) megküldi. 

 
Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy minden feltétel rendelkezésre áll 
az ajánlat elfogadásához, akkor az Eljárást megindító felhívásban rögzített 
időpontban megküldi az Ajánlattevőknek az eljárás eredményéről készített 
Összegezést. 

 
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést az ajánlattevők 
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részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult 
módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást 
visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a 
teljesítés megkezdése miatt 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. Az ajánlatkérő a módosított összegezést köteles 
elektronikus úton (EKR) haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek 
megküldeni. 

 
Az ajánlatokról készült 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 összegezést az 
ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon 
belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek. 

 
 
6. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 
 

6.1.  A szerződés megkötése 
 

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel 
(személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) 
- kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, 
szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 

 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot 
tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 

 
A szerződéskötés időpontja: az összegezés [Kbt. 79. § (2) bekezdés] 
megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első munkanap. 

 
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés Eljárást megindító 
felhívásban megadott időpontjától eltérve a szerződést az ügy érdemében hozott 
vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig 
nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés 
megkötését engedélyezi. 
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2.) FEJEZET: KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
*Ajánlatkérő a műszaki leírást terjedelmi okokból elektronikus úton bocsátja 
ajánlattevők rendelkezésére külön dokumentumként. 
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3.) FEJEZET: 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
- tervezet -  

 
Ajánlatkérő a szerződéstervezetet elektronikus úton bocsátja ajánlattevők 
rendelkezésére külön dokumentumként. 
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4.) FEJEZET: MELLÉKETEK, NYILATKOZATMINTÁK, 
FORMANYOMTATVÁNYOK 

 
 

Az ajánlatok összeállításának megkönnyítése érdekében, ajánlatkérő – bizonyos, az 
Eljárást megindító felhívásban benyújtásra előírt nyilatkozatok tekintetében – a jelen 
dokumentáció részeként nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére. 
Ajánlattevők a jelen dokumentációban 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 az Ajánlati Dokumentáció nem tartalmaz nyilatkozatmintát, 
ajánlattevők igazolásaikat, nyilatkozataikat az Eljárást megindító felhívás, az Ajánlati 
Dokumentáció, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
(a benyújtandó ajánlat kötelező tartalma, amennyiben az adott ajánlat 

vonatkozásában releváns) 
 

1. Az (alap)ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok  
 

DOKUMENTUM 
SORSZÁMA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM OLDALSZÁM 

1.a. számú 
dokumentum 

 
1.b. számú 

dokumentum 

Felolvasólap  
 

(Az értékelés körében bemutatni kívánt 
szakemberek megnevezése) 

 
 

Szakmai önéletrajz 
 „A teljesítésbe bevont szakember szakmai 
tapasztalata (hónap)” értékelési szempont 

alátámasztására 
 

EKR 
 
 

külön 
dokumentumként 

csatolandó 

2. számú 
dokumentum 

Az Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66.§ (2) 
bekezdésében előírtak szerinti tartalommal 

EKR 

NYILATKOZATOK A KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN 

3.1.számú 
dokumentum 

Nyilatkozat 
kizáró okok tekintetében 

 
Nyilatkozat 

kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezetek 

vonatkozásában 

EKR 

3.2. számú 
dokumentum 

Nyilatkozat 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) tekintetében EKR 

3.3. számú 
dokumentum 

Nyilatkozat 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) tekintetében EKR 

   

NYILATKOZATOK A PÉNZÜGYI, MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGI 
KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSRŐL 

4.1.számú 
dokumentum 
 
4.2. számú 
dokumentum 

pénzügyi alkalmasság 
 
 
 
 

műszaki, szakmai alkalmasság 

EKR és külön 
dokumentumként 

csatolandó 

4.EGYÉB NYILATKOZATOK/IGAZOLÁSOK 
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5. számú 
dokumentum Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat 

EKR 

6. számú 
dokumentum 

Ajánlattevői nyilatkozat változásbejegyzési 
eljárásról 

A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást. 

EKR 

7. számú 
dokumentum Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat 

EKR 

8. számú 
dokumentum 

Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
kötelezettségvállalást tartalmazó okirat 

 
 

Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat 

külön 
dokumentumként 

csatolandó 
 

EKR 

9. számú 
dokumentum 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő 
dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő, valamint 

az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult 
személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) 

cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-
hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. 
évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a kamarai 

jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy 
ezen dokumentumok másolatát. 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. 

külön 
dokumentumként 

csatolandó 

10. számú 
dokumentum 

Tájékoztatás az üzleti titokról 
Nyilatkozat üzleti titokról 

EKR 
 

és adott esetben 
külön 

dokumentumként 
csatolandó 

11. számú 
dokumentum 

Közös ajánlat esetén a konzorciumi 
megállapodás 

külön 
dokumentumként 

csatolandó 
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12. számú 
dokumentum Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása 

külön 
dokumentumként 

csatolandó 
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A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN FELHÍVÁSÁRA 
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE 
Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az ajánlatához, illetve Ajánlatkérő 
külön felkérésére a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell 
csatolnia. A dokumentumok (az alkalmasság igazolásához esetlegesen benyújtott 
kezességvállaló nyilatkozatot kivéve) egyszerű másolatban is benyújtatók. Az 
ajánlattevő (közös ajánlattevők), alvállalkozók saját maguk által előírt nyilatkozatai 
az eredeti ajánlati példányban eredeti példányban nyújtandóak be. 
 
Nem elektronikus űrlapon megtett nyilatkozatok és dokumentumok: 
Az ajánlati felhívás III.1.2) P1) 
pontjában előírt alkalmassági feltétel 
igazolása:  
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. 
§ (1) bekezdés c) pontja alapján 
ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás 
feladását megelőző három, 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre 
vonatkozó, mérnöki és/vagy műszaki 
ellenőrzési tevékenységből származó, 
az általános forgalmi adó nélkül 
számított árbevételéről szóló 
nyilatkozata.  

külön dokumentumként csatolandó 
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Az ajánlati felhívás III.1.3) M1) 
pontjában előírt alkalmassági feltétel 
igazolása:  
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. 
§ (3) bek. a) pontja alapján 
ajánlattevőnek referencia igazolása 
és/vagy referencia nyilatkozata. A 
referencia igazolásnak /nyilatkozatnak 
legalább a következő adatokat kell 
tartalmazni:  
- ajánlattevő neve, címe; 
- a szerződést kötő másik fél neve; 
- a szerződést kötő másik fél címe; 
- a szerződést kötő másik fél 
vonatkozásában felvilágosítást adó 
személy: 
-- neve 
-- beosztása 
-- telefonszáma 
- a teljesítés tárgyának pontos 
megjelölése; 
- a teljesítés mennyisége vagy az 
ellenszolgáltatás összege; 
- a teljesítés kezdő időpontja 
(év/hónap/nap); 
- a teljesítés befejező időpontja 
(műszaki átadás-átvétel lezárás) 
(év/hónap/nap); 
- arra vonatkozó információ, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e. 

külön dokumentumként csatolandó 
 

Az ajánlati felhívás III.1.3) M2) 
pontjában előírt alkalmassági feltétel 
igazolása:  

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja 
alapján ajánlattevőnek be kell 
nyújtania: 
- a szerződés teljesítésébe bevonni 
kívánt szakember megjelölésére 
vonatkozó, ajánlattevő részéről 
megtett, cégszerűen aláírt 
nyilatkozat; 
- a szerződés teljesítésébe bevonni 
kívánt szakember által saját kezűleg 
aláírt szakmai önéletrajz, amely 

külön dokumentumként csatolandó 
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legalább az alábbi információkat 
tartalmazza: 
-- szakember neve; 
-- szakember beazonosításához 
szükséges személyes adatok 
(lakcím, születési időpont); 
-- szakember munkahelyének 
megjelölése; 
-- az előírt kamarai jogosultság 
igazolására a kamarai 
azonosítószám, és a hatósági 
nyilvántartás elektronikus elérési 
útvonalának megadása; 
-- amennyiben a szakember 
rendelkezik az előírt kamarai 
jogosultsággal, abban az esetben 
annak első megszerzésének 
dátuma; 
- a teljesítésébe bevonni kívánt 
szakember saját kezűleg aláírt 
közreműködői nyilatkozata arról, 
hogy rendelkezésre áll majd a 
szerződés teljesítése során. 
Az M2) pontban előírt szakemberek 
szakmai többlettapasztalata 
értékelési szempont, így a 
szakemberek III. 1.3) M2) pont 
szerinti bemutatását már az ajánlat 
részeként be kell nyújtani. 
Amennyiben a megjelölt szakember 
nem szerepel a kamarai 
nyilvántartásban, hanem csak a 
nyilvántartásba vételhez szükséges 
feltételek állnak fenn esetében, 
abban az esetben az alábbiakban 
jelzett további igazolások benyújtása 
is szükséges: 
- végzettséget igazoló diploma vagy 
oklevél egyszerű másolata; 

- a jogszabályban előírt minimális 
szakmai gyakorlat igazolása a szakmai 
önéletrajz részeként. 
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1/a számú dokumentum 
Felolvasólap kiegészítő nyilatkozat 

Az értékelés körében bemutatni kívánt szakemberek megnevezése 
 

Alulírott ... << jelentkező képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << jelentkező neve >> 
... (... << jelentkező székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai a 
„Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes 
szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-
2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekt” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
cégjegyzésre és ajánlattételre jogosult képviselője ez úton nyilatkozom,  
hogy  
 

Az M/2.a. pont szerinti követelmény 
igazolására bemutatott (ME-VZ) 
szakember neve: 

 

Az M/2.b. pont szerinti követelmény 
igazolására bemutatott (ME-VZ) 
szakember neve: 

 

Az M/2.c. pont szerinti követelmény 
igazolására bemutatott (ME-G) 
szakember neve: 

 

Az M/2.d. pont szerinti követelmény 
igazolására bemutatott (ME-V) 
szakember neve: 

 

 

 
Kelt……………., 2022... ….. hó … 
napján 

 

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak 
aláírása) 
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TÁJÉKOZTATÁS 
az üzleti titokról 

 
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-ában így 
meghatározott fogalom. A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az Ajánlattevő az 
ajánlatában, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titok nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával 
(dokumentumok feltöltésekor minden esetben meg kell jelölni, hogy az adott 
dokumentum üzleti titoknak minősül-e). Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag 
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A 
gazdasági szereplő indokolást köteles csatolni (illetve az EKR-ben meg kell 
adnia az indokolást), amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat (üzleti titok) nyilvánosságra hozatala miért és milyen 
módon okozna számára aránytalan sérelmet, az indokolás nem lehet része 
az üzleti titoknak. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, 
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Nem tilthatja meg 
nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, 
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül, de 
az ezek alapjául szolgáló - kivételi körbe nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. (Kbt. 44. § (3) bekezdés). Amennyiben ajánlattevő 
meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során Kbt. 44. 
§ (2)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be és ezt az ajánlatkérő 
hiánypótlási felhívását követően sem javítja, vagy a hiánypótlást követően 
sem megfelelő a benyújtott indokolás, akkor az az ajánlat érvénytelenségét 
vonja maga után. 
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MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL 
 
Közbeszerzési eljárás megnevezése:  
 

„Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes 
szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-

2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekt” 
 

A  Kbt. 35. §-a alapján az alábbi cégek közös ajánlatot tesznek: 
 
Cégnév (közös ajánlattevő neve):………………………...……………..………. 
Cég címe (közös ajánlattevő címe):……………………………………….………. 
Cégjegyzék száma:…………………..…………………………………….………. 
 
valamint 
Cégnév (közös ajánlattevő neve):………………………...……………..………. 
Cég címe (közös ajánlattevő címe):………………………………………….…… 
Cégjegyzék száma:…………………..……………………………………….……. 
 
Mint közös ajánlattevők kijelentjük, hogy az Eljárást megindító felhívásban és a 
Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat 
jelen nyilatkozatunkkal maradéktalanul elfogadjuk. 
 
Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 6:29.§-ában és 
6:30.§-ában foglaltak az irányadóak.  
 
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő 
kötelezettségvállalásra teljes jogkörrel az alábbi közös ajánlattevő jogosult, továbbá 
a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági 
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők képviseletében eljárhat: 
 
Cégnév (közös ajánlattevő neve):………………………………………..………. 
Cégnév (közös ajánlattevő címe):……………………………………….………. 
Cégjegyzék száma:…………………..…………………………………….………. 
Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve és beosztása:……………………. 
 
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő 
szerződéses feladataink teljesítésekor, mint közös ajánlattevőket, egyetemleges 
felelősség terhel, mert a szolgáltatás oszthatatlan, ezt a jelen megállapodás 
cégszerű aláírásával is megerősítjük. 
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A teljesítés igazolás alapján kiállított számla(k) ellenértékét kérjük a (pénzintézet 
megnevezése) ……………………………… által vezetett …………………………… 
számú számlára utalni szíveskedjenek.  
 
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között 
az alábbiak szerint osztjuk fel, az alábbi részesedésben: 
 
1. Közös ajánlattevő: 
Cégnév (közös ajánlattevő neve):…………………...…………………..………. 
Cég címe (közös ajánlattevő címe):……………………………………….………. 
Vállalt feladatok és kötelezettségek megosztása:……………...………………... 
 
Részesedés mértéke:……………………………………………………………….. 

 
2. Közös ajánlattevő: 
Cégnév (közös ajánlattevő neve):…………………...…………………..………. 
Cég címe (közös ajánlattevő címe):……………………………………….………. 
Vállalt feladatok és kötelezettségek megosztása:……………...………………... 
 
Részesedés mértéke:……………………………………………………………….. 

 
 
Ez a Közös megállapodás az ajánlat benyújtásának a napján érvényes és hatályos, és 
hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy a végrehajthatósága nem függ 
felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 
 
 
…………………………2022. ……………….hó ………….nap 
 
 
 
 

……………………………………..    ..…………………………………. 
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-        (Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről)  vállalásra jogosult/jogosultak részéről) 
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P/1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA 

 
NYILATKOZAT AZ ELŐÍRT ÁRBEVÉTELRŐL 

 
KBT. 69.§ (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN FELHÍVÁSÁRA 

TÖRTÉNŐ IGAZOLÁSHOZ 
 

 
Alulírott ... << jelentkező képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << jelentkező neve 
>> ... (... << jelentkező székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai 
a „Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes 
szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-
2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekt” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 
alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 
 
az ajánlattételi felhívás III.1.2) P1) pontjának igazolására. 

Az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérleg-fordulónappal lezárt 
üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés 
megkezdésének időpontjától számítva) műszaki ellenőri tevékenységből 
származó forgalmi adó nélkül számított összesen ………………………………. 
HUF árbevétellel rendelkezünk. 

 

 
Kelt……………., 2022... ….. hó … 
napján 

 

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy 

 meghatalmazott/meghatalmazottak 
aláírása) 
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M/1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA 
 

NYILATKOZAT 
 

KBT. 69.§ (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN FELHÍVÁSÁRA 
TÖRTÉNŐ IGAZOLÁSHOZ 

 
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat évben 

megkezdett és legfeljebb három évben befejezett legjelentősebb 
szolgáltatásairól - kapcsolódó referencia-igazolások 

 
Alulírott ... << jelentkező képviselőjének neve >> ..., mint a(z) ... << jelentkező neve 
>> ... (... << jelentkező székhelye >> ...) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai 
a „Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes 
szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-
2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekt” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 
alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük: 
 
 

A szerződés 
tárgyának, 

mennyiségének 
rövid leírása, 

amely alapján az 
alkalmasság 

megállapítható 
 

 

Teljesítés 
kezdő 
ideje 

(év/hónap/
nap) 

Teljesít
és 
mennyi
sége 
vagy az 
ellensz
olgáltat
ás 
összeg
e; 

Teljesít
és 

befejez
ő 

(műsza
ki 

átadás-
átvétel 
lezárás 
ideje)(é
v/hóna
p/nap)1 

Nyilatkozat, 
hogy a 

teljesítés az 
előírásoknak 

és a 
szerződésnek 
megfelelően 

történt-e2 

Szerződést 
kötő másik 

fél neve, 
elérhetősége, 
kapcsolattart

ó neve, 
elérhetősége 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 

Kelt……………., 2022. ….. hó … 
napján 

 

 ….…………………………………………. 
(kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak, vagy 

                                                        
1 Befejezés (év/hó/nap). 
2 Igen/nem 
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 meghatalmazott/meghatalmazottak 
aláírása) 

 
 

 
Referenciaigazolás minta3 

 
KBT. 69.§ (4) BEKEZDÉS ALAPJÁN AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN FELHÍVÁSÁRA 

TÖRTÉNŐ IGAZOLÁSHOZ 
 
A szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve: 
 
Megrendelő címe, telefonszáma: 
 
A szerződést teljesítő vállalkozó megnevezése: 
 
Megbízott címe: 
 
A teljesítés mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege; 
 
A teljesítés ideje (naptári napban megjelölt "tól-ig" időtartam (év/hó/nap) 
feltüntetésével, műszaki átadás-átvétel lezárás pontos ideje év/hó/nap): 
 
 
A szerződés és a teljesítés tárgyának részletes ismertetése, műszaki, szakmai 
jellemzői: 
 
Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e: 
 
 
A referenciáról információt adó személy  
 
 neve: 
 beosztása: 
 címe: 
 telefonszáma: 
 faxszáma: 
 e-mail címe: 
 
dátum 
 
aláírás 
  

                                                        
3 Minden egyes referencia esetében egyenként, külön-külön kell kitölteni ezt a formanyomtatványt, és 
referenciát igazolónak kell aláírnia ezt a formanyomtatványt. 
A referenciaigazolások akkor fogadhatók el, ha azokból kétséget kizáróan megállapíthatók az igazolt referencia 
munka és az adott, előírt alkalmassági minimumkövetelmény közötti megfelelés. 
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M/2 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSA 
 

 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MINTA 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT ALÁTÁMASZTÁSÁRA 
„Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes 

szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú 
KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekt” 

 

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN BETÖLTENDŐ POZÍCIÓ 

Pozíció megnevezése: 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  
Születési dátum:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé.) 
Mettől meddig 

(év) 
Intézmény megnevezése / Végzettség 

  
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé.) 

Mettől meddig 
(év/hó) 

Munkahely és munkakör megnevezése 

  
 

SZAKMAI TAPASZTALAT 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé.) 

Korábbi projektek 
(vállalkozási 
szerződések) 

ismertetése, mettől 
meddig (év/hó) 

Ellátott feladatok és beosztások ismertetése, amely alapján az 
ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOKNAK való megfelelés 

egyértelműen megállapítható 

  
Korábbi projektek 
(vállalkozási 
szerződések) 

Ellátott feladatok és beosztások ismertetése, amely alapján az 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKNAK való megfelelés 
egyértelműen megállapítható 
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ismertetése, mettől 
meddig (év/hó) 
  

 
 
EGYÉB:…. (adott esetben)…. 
 
 
Alulírott …<< név >>… a(z) … << ajánlattevő neve, székhelye >> ...  részére a 
„Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes 
szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-
2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekt” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyertessége esetén a teljesítésben részt veszek, az ajánlattevő rendelkezésére állok. 
 
 
 
Kelt: ……………………… 

 
……………………………… 

szakember saját kezű aláírása 
 

 



2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez1 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

 a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

 Ajánlati/részvételi felhívás 

 A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében. 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Fegyvernek Város Önkormányzata Nemzeti azonosító szám:  
EKRSZ_84570080 

Postai cím: Szent Erzsébet út 171.  

Város: Fegyvernek NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám:5231 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Tatár László Telefon   
+36 56556010 

E-mail: hivatal@fegyvernek.hu Fax: +36 56786695 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.fegyvernek.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
 
Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult: igen 

 

Hivatalos név: Örményes Községi Önkormányzat Nemzeti azonosító szám:  
EKRSZ_10404575 

Postai cím: Arany János út 16.  

Város: Örményes NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám:5222 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Török Tamás polgármester Telefon   
+36 56339043 

E-mail: ormenyesph@t-online.hu Fax: +36 56339043 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.ormenyes.hu. 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
 
Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult: nem 

 

Hivatalos név: Kuncsorba Községi Önkormányzat Nemzeti azonosító szám:  
EKRSZ_79755250 

Postai cím: Dózsa György út 26 

Város: Kuncsorba NUTS-kód: HU322 Postai irányítószám:5412 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Stassné Ullár Hajnalka Polgármester Telefon   
+36 56590380 

E-mail:csorbaph@t-online.hu Fax: +36 56590385 
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.kuncsorba.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 
 
Közös ajánlatkérők képviseletére jogosult: nem 

                                                             
1 Megállapította: 10/2020. (VI. 26.) MvM rendelet 6. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2020. VII. 
1-től. 



Lebonyolító szerv(ek) adatai 

Hivatalos név: Dr. Jakab Attila e.v. Nemzeti azonosítószám: 
68817064151 

Postai cím: Hegyalja u. 36. 

Város: Pomáz NUTS-kód: HU120 Postai irányítószám: 2013 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Dr. Jakab Attila Telefon: +36 203137873 

E-mail: drjakabattila@gmail.com Fax: 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: www.fegyvernek.hu 

A felhasználói oldal címe:  

 

 

 I.2) Közös közbeszerzés 

 X A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 
   o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 
   X Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Fegyvernek Város Önkormányzata 
   o Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a 
szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 
□ Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  
□ A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 I.3) Kommunikáció 

 o A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő 
címen: (URL) 
o A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető 
el: (URL) 
 További információ a következő címen szerezhető be 
o a fent említett cím 
o másik cím: (adjon meg másik címet) 
 Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
□ elektronikus úton: (URL) 
o a fent említett címre 
o a következő címre: (adjon meg másik címet) 
 □ Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők 
a következő címen: (URL) 

 I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 □ Központi szintű 
X Regionális/helyi szintű 
□ Közjogi szervezet 

 □ Közszolgáltató 
□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]  
□ Egyéb: 

 I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Általános közszolgáltatások 
□ Honvédelem 
□ Közrend és biztonság 
□ Környezetvédelem 

 □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
□ Szociális védelem 
□ Szabadidő, kultúra és vallás  
□ Oktatás 



□ Gazdasági és pénzügyek 
□ Egészségügy 

□ Egyéb tevékenység: 

 I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 □ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 
□ Villamos energia 
□ Földgáz és kőolaj kitermelése 
□ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 
□ Víz 
□ Postai szolgáltatások 

 □ Vasúti szolgáltatások 
□ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-
szolgáltatások 
□ Kikötői tevékenységek 
□ Repülőtéri tevékenységek 
□ Egyéb tevékenység: 

  

II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) Elnevezés: „Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes 
szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-
2016-00008 azonosítószámú projekt” 

 Hivatkozási szám:2 

 II.1.2) Fő CPV-kód: 71310000-4 Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] 
 II.1.3) A szerződés típusa o Építési beruházás o Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés 
 II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

„Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2016-
00008 azonosítószámú kivitelezési eljárás eredményes megvalósításának a teljes körű felügyelete a FIDIC szerződéses 
feltételek szerinti Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” során: 
A projekt megvalósítására kötött építési szerződés szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi 
elvárásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése. 
A Mérnöki feladatok ellátásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása a vállalkozói teljesítések és azok 
elszámolásának folyamatos ellenőrzése. Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a 
jótállási időszak alatt. 
A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomonkövetése, adatszolgáltatásra 
vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése.  

- a kiviteli szerződés keretében a kivitelező által készített tervek felülvizsgálata, véleményezése és jóváhagyása 
- kivitelezői követelések, változtatási kérelmek vizsgálata, véleményezése, kezelése 
- fizikai, pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata, jóváhagyása 
- a koordinációkkal kapcsolatos feladatok ellátása 
- rendszeres jelentések készítése IH és a megrendelő számára 
- munkafolyamatok nyomonkövetése, dokumentálása, 
- elektronikus építési napló vezetése 
- felmérések ellenőrzése, felülvizsgálata 
- munkaterület átadás-átvétele, koordinációja 
- munkakezdési engedélyek kiadása 
- a Minősítési Dokumentumok és Megvalósulási Dokumentumok átvétele, igazolása 
- műszaki átadás-átvételi eljárás, üzembe helyezési eljárás és garanciális bejárás lefolytatása 

 
A beruházás jelenleg elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik. 

 II.1.5) Becsült érték:2 [                 ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás 
vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 
 II.1.6) Részekre bontás 
o Részajánlat tételére lehetőség van. 
Ajánlatok benyújthatók12 o valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [ ] o csak egy részre 
□ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 
□ Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda 
szerződéseket: 
 
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.  
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): 
A projekt egy oszthatatlan egységet képez, továbbá a műszaki összetettség, valamint a komplex beruházás 
összehangolásának szükségessége, bonyolultsága miatt tovább nem bontható. Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a 



beszerzés tárgyában jelzett létesítmények átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. 
A részajánlattétel esetén a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges ellenőrzések 
átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, egyúttal a közpénzek hatékony felhasználásának, az 
azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne. Részekre bontás esetén a határfelületek kialakítása miatt többlet 
kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami a Megrendelő és a kivitelező részéről egyeztetési 
többletmunkához adott esetben nézetkülönbségekhez is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a 
beszerzés ellenértéke jelentősen növekedne, egyebekben a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más 
körülményeire is kedvezőtlen hatással lenne. 

 

 II.2) A közbeszerzés ismertetése1 

 II.2.1) Elnevezés:2  
„Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes 
szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-
2016-00008 azonosítószámú projekt” 

 Rész száma:2 

 II.2.2) További CPV-kód(ok):2 

Fő CPV-kód:1 71310000-4 Kiegészítő CPV-kód:1 2 [ ][ ][ ][ ] 
71318000-0, 71248000-8, 71520000-9, 71631000-0, 71631300-3 
 II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód:1 HU322 A teljesítés helye: Kuncsorba település közigazgatási területe 
 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények 
meghatározása) 
 

„Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2016-
00008 azonosítószámú kivitelezési eljárás eredményes megvalósításának a teljes körű felügyelete a FIDIC szerződéses 
feltételek szerinti Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” során: 
A projekt megvalósítására kötött építési szerződés szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi 
elvárásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése. 
A Mérnöki feladatok ellátásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása a vállalkozói teljesítések és azok 
elszámolásának folyamatos ellenőrzése. Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a 
jótállási időszak alatt. 
A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomonkövetése, adatszolgáltatásra 
vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése.  

- a kiviteli szerződés keretében a kivitelező által készített tervek felülvizsgálata, véleményezése és jóváhagyása 
- kivitelezői követelések, változtatási kérelmek vizsgálata, véleményezése, kezelése 
- fizikai, pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata, jóváhagyása 
- a koordinációkkal kapcsolatos feladatok ellátása 
- rendszeres jelentések készítése IH és a megrendelő számára 
- munkafolyamatok nyomonkövetése, dokumentálása, 
- elektronikus építési napló vezetése 
- felmérések ellenőrzése, felülvizsgálata 
- munkaterület átadás-átvétele, koordinációja 
- munkakezdési engedélyek kiadása 
- a Minősítési Dokumentumok és Megvalósulási Dokumentumok átvétele, igazolása 
- műszaki átadás-átvételi eljárás, üzembe helyezési eljárás és garanciális bejárás lefolytatása 

 
A kivitelezéshez kapcsolódó főbb mennyiségek, melyhez a mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatás tartozik: 
 
1.Általános tételek 
1.1. Előkészítő munkák 
1.1.1. Tervezés, engedélyezés 
Tervezés (engedélyes -amennyiben releváns -, kiviteli és egyéb tervek készítése, tervezői művezetés, megvalósulási tervek 
és üzemeltetési engedély megkéréshez szükséges dokumentáció összeállítása, sb.) Mennyiségi egység: 1 
1.1.2. Terület előkészítési munkák 
1.1.2.1. Régészeti munkák és szakfelügyelet Mennyiségi egység: 1 
1.1.2.2. Lőszermentesítési munkák Mennyiségi egység: 1db 
1.1.2.3.Geodéziai felmérés Mennyiség: 40 óra 



1.1.2.4. Talajmechanikai szakvélemény elkészítése Mennyiség: 1db 
 
1.2.Egyéb költségek 
1.2.1.Ideiglenes üzemi költségek Mennyiségi egység: 1 
1.2.2.Próbaüzemi költségek Mennyiségi egység: 1 
1.2.3.Vegyszeradagoló berendezés létesítése Mennyiségi egység: 2db 
1.2.4.Lefúvatás kiépítése Mennyiségi egység: 1db 
 
2.Szennyvízcsatorna hálózat - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.1. Nyílt árkos vezetéképítés - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.1.1. Gravitációs csatorna építése  - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.1.1.1. Közműcsatorna építés  - PVC - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.1.1.1.04. 160 < DN  ≤ 200 Mennyiség: fm 6293,5 
2.1.2. Nyomott vezeték építése - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.1.2.2. Közműcsatorna építés  - KPE  - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.1.2.2.01. DN ≤ 90 Mennyiség: fm 7410,0 
2.2. Kitakarás nélküli vezeték építés - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.2.1. - ≤ DN 100 (irányított fúrás meder alatt) Mennyiség: fm 180,0 
2.3. Házibekötések építése - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.3.1. Házibekötés építése,  - összes járulékos munkával, költséggel együtt Mennyiség: db 275,0 
2.4. Műtárgyak építése - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.4.2. Átemelők építése - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.4.2.1. - ≤ 10m3/h Mennyiség: db 2,0 
2.4.5. Házi átemelők építése - összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.5.4. Átemelők rekonstrukciója - szivattyúcsere- összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.5.4.2. >  10, ≤ 25 m3/h Mennyiség: db 2,0 
2.5.5. Átemelők rekonstrukciója -irányítástechnika- összes járulékos munkával, költséggel együtt 
2.5.5.2. >  10, ≤ 25 m3/h Mennyiség: db 2,0 
 
A beruházás célja: 
Környezetvédelmi szempontok és vonatkozó jogszabályok szem előtt tartásával Kuncsorba község területén keletkező 
kommunális szennyvíz összegyűjtését és elvezetését szolgáló hálózat kiépítése. 
 
A beruházás előzményének, céljának, helyszíneinek és a beruházás indokoltságának rövid bemutatása: 
Kuncsorba Község Önkormányzata a településen keletkező kommunális szennyvíz környezetkímélő módon történő 
összegyűjtését és elhelyezését szeretné megoldani. A település közelében tisztított szennyvíz befogadására alkalmas 
felszíni víztest nem található, egyébként önállóan - anyagi forrás hiányában – szennyvíztisztító telep építésére sem képes. 
Pályázat útján történő anyagi erőforráshoz csak abban az esetben van lehetőség hozzájutni, amennyiben a Fegyvernek 
központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozik. A település a szennyvízelvezetési agglomerációba való 
átsorolásához 2016. évben a BM hozzájárulását megkapta. (ikt. sz.: BM/18218-2/2016) 
 
Üzemeltető szervezet, szerződés típusa, érvényessége, jövőbeni változásra vonatkozó információk 
Kuncsorba község a víziközművek üzemeltetése szempontjából a TRV Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) illetékességi 
területén helyezkedik el.    
Meglévő közművek, és ezek üzemeltetői 
A tervezési területen található egyéb meglévő közművek, üzemeltetőik (tájékoztató jellegű): 
Meglévő közmű típusa Meglévő közmű üzemeltetője 
Ivóvíz TRV Zrt. 
Áramhálózat E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
Gázvezeték TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. 
Távközlési hálózat Magyar Telekom Nyrt. 
 
Felmerülő kockázatok, problémák és az ezekre vonatkozó tervezett megoldási lépések bemutatása, továbbá speciális 
jellemzők 
- A tárgyi ingatlan a hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt 
és nem szerepel a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, így nem Natura 2000-es terület, továbbá nem tartozik 
barlang védőövezetébe. 
- A kivitelezés és majdani üzemeltetés során számottevő légszennyezés nem várható. 
- A létesítés és majdani üzemeltetés során (szakszerű üzemeltetés esetén), a földtani közeg szennyeződése nem 
feltételezhető.  



- A tervezet tevékenység következtében nem feltételezhetők jelentős, káros környezet hatások zajvédelmi 
szempontból. 
A tervezett szennyvízberuházással érintett terület régészeti szempontból jogosultsággal rendelkező cég bevonásával 
megvizsgálásra került, a vizsgálat eredményeit Egyszerűsített Előzetes Régészeti Dokumentáció tartalmazza. 
 
Indikatív terv szerint tervezett műszaki egységek 
Műszaki, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok vizsgálata alapján Kuncsorba településen összegyülekező 
kommunális szennyvizet egy végátemelő és a hozzá kapcsolódó szennyvíz távvezeték segítségével a fegyverneki 
agglomerációhoz célszerű csatlakoztatni. 
 
A javasolt műszaki megoldás szerint tehát az Kuncsorba Község területén összegyülekező szennyvíz elsődleges 
befogadója az örményesi szennyvízelvezető hálózat Á-2. jelű átemelője.  
 
A Kuncsorba településen összegyülekező szennyvíz a tervezett települési végátemelőtől kezdve a következő létesítményeket 
érintve jut el a fegyverneki szennyvíztisztító telepre: 
• Kuncsorba végátemelő (tervezett) 
• 6770 fm D90 KPE nyomóvezeték (tervezett) 
• Örményes Á-2 j. átemelő (meglévő) 
• 710 fm D90 KPE nyomóvezeték (meglévő) 
• Örményes gravitációs szennyvízelvezető hálózat DN200 KGPVC 534,5 fm szakasza (meglévő) 
• Örményes Á-1 j. végátemelő (meglévő) 
• 6447 fm D125 KPE nyomóvezeték (meglévő) 
• Fegyvernek települési végátemelő (meglévő) 
• 2924 fm D200 KPE nyomóvezeték (meglévő) 
• Fegyvernek szennyvíztisztító telep (meglévő) 

A tisztított szennyvíz befogadója az Alsóréti-Holt-Tisza, melynek tulajdonosa és kezelője Fegyvernek Város 
Önkormányzata. 

A beruházás jelenleg elvi vízjogi engedéllyel rendelkezik. 

 

 II.2.5) Értékelési szempontok 

X Az alábbiakban megadott szempontok 

X Minőségi kritérium –  

-Az M/2.a. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (ME-VZ) szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges 
gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó Súlyszám: 13 
-Az M/2.b. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (ME-VZ) szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges 
gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó Súlyszám: 13 
-Az M/2.c. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (ME-G) szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges 
gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó Súlyszám: 12 
-Az M/2.d. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (ME-V) szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges 
gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó Súlyszám: 12 

◯ Költség kritérium –  

X Ár –Nettó ajánlati ár  Súlyszám: 50 

 

 II.2.6) Becsült érték:2 
Érték Áfa nélkül: [           ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

 II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
Időtartam hónapban: 20 vagy napban: [ ] 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható X igen o nem        

A meghosszabbítás leírása: A kapcsolódó kivitelezési szerződés határidőre irányuló esetleges módosítása esetén jelen 
szerződés határideje is módosításra kerül. 



 
 II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ 
(nyílt eljárás kivételével) 
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 
vagy 
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám:2 [ ] 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
 II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen X nem 
 II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók o igen X nem              Opciók leírása: 
 II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 
□ Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk 
 II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen o nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 
 II.2.13) További információ 

Tárgyi beruházás támogatásból valósul meg (KEHOP-2.2.4-15-2016-00008) 
A kivitelezés tervezett időtartama 20 hónap, a kivitelezés jótállási ideje várhatóan a forgalomba helyezéstől, 
üzembehelyezéstől, illetve használatba vételtől számított 36 hónap, mely időtartam alatt Ajánlatevő köteles 
rendelkezésre állni. 

 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

 III.1) Részvételi feltételek 

 III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 
A kizáró okok felsorolása: 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h- k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fent előírt kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 7. § szerinti- korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált- egységes európai közbeszerzési dokumentumot 
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a 
kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)- (2) bekezdéseire. A Kbt. 114/A. § (1) 
bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdés, 
a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza. 
 
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra. 
 
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:  

SZ.1/ A Kbt. 65. §(1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki 
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a 
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés 
követelményét. 

 



Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 
 
A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó 
adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a Kbt. 65. §.(1) bek. c) pontka és a Kr. 26.§(3) bek. alapján az 
engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. A 
322/2015.(X.30.) Kor. rendelet 8. §(2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett 
ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői 
szolgáltatás tárgy a szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzésében. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 65. §(6)-(9) és (11) bek., a Kr. 24.§(1)-(2) bek. előírására. Ajánlatkérő 
hivatkozik a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26.§(1) bekezdés b) pontjára, azzal, hogy Ajánlatkérő az igazolással 
egyenértékűnek tekinti a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban hivatalos, nyilvános és ingyenesen 
elérhető, Ajánlatkérő által ellenőrizhető kamarai névjegyzékben szereplés tényét. 
 III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság2 
 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
P1./  az Ajánlattevőnek Kr.19.§(1) bekezdésének c) pontja 
alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának 
napját megelőző utolsó három, mérleg-fordulónappal 
lezárt üzleti évre vonatkozó mérnöki és/vagy műszaki 
ellenőrzési tevékenységből származó, az általános 
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló 
nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az 
adatok rendelkezésre állnak. 
 

A Kbt.65§ (6) bekezdése alapján a P1)./ pontban 
meghatározott követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. A Kbt.65§ (7) bekezdése 
szerint előírt alkalmassági követelményeknek az 
Ajánlattevők bármely más szervezet, vagy személy 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a köztük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt.65§ (8) 
bekezdése szerint. 
Alkalmassági igazolás tekintetében a Kbt. 65.§ (6)-(8) és 
(11) bekezdései, valamint Kr. 5 .§. (1) bekezdése, valamint 
a 19.§. (3) bekezdése alapján kell eljárni. 

 o Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) 
meghatározása: 
 
P1./ Alkalmatlan az AT, a közös AT a szerződés 
teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás 
feladása napját megelőző három mérleg-fordulónappal 
lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később 
kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától 
számítva) mérnöki és/vagy műszaki ellenőrzési 
tevékenységből származó forgalmi adó nélkül számított 
(nettó 40.000.000,-HUF árbevétellel. 
 

 III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság2 
 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
 
 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint 
kötelesek igazolni alkalmasságukat:  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm. 
rendelet 21/A§-ban foglaltakra. 
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.  
 
M1./ 
Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§(3) 
bekezdésének a) pontja alapján csatolni kell: 
 
ajánlattevőnek az eljárás megindító felhívás feladásának 
napjától visszafelé számított előző három évben az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 
(műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb hat éven 
belül megkezdett referencia igazolást/nyilatkozatot köteles 
benyújtani. A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak 
legalább a következő adatokat kell tartalmazni: 
- ajánlattevő neve, címe; 
- a szerződést kötő másik fél neve; 

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 
 
M1./a 
Nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásának 
napjától visszafelé számított előző három évben az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 
(műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb hat éven 
belül megkezdett olyan Mérnöki és/vagy műszaki 
ellenőrzési és/vagy lebonyolító mérnöki feladatok 
ellátására vonatkozó referenciával, melynek során az 
ellátandó feladatok vízépítési műtárgy építésével vagy 
felújításával vagy bővítésével kapcsolatos kivitelezési 
szerződéshez kapcsolódtak. 
 
Nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásának 
napjától visszafelé számított előző három évben az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 
(műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb hat éven 
belül megkezdett olyan műszaki ellenőri vízépítési és/vagy 
építészet szakágra kiterjedő feladatok ellátására vonatkozó 
referenciákkal, melyek során az ellátandó feladatok olyan 
kivitelezési szerződésekhez kapcsolódtak, amelyben 
tartalmaztak  



- a szerződést kötő másik fél címe; 
- a szerződést kötő másik fél vonatkozásában felvilágosítást 
adó személy: 
-- neve 
-- beosztása 
-- telefonszáma 
- a teljesítés tárgyának pontos megjelölése; 
- a teljesítés mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege; 
- a teljesítés kezdő időpontja (év/hónap/nap); 
- a teljesítés befejező időpontja (műszaki átadás-átvétel 
lezárás) (év/hónap/nap); 
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
M2./ 
Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§(3) 
bekezdésének b) pontja alapján csatolni kell: 
- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 
megjelölésére vonatkozó, ajánlattevő részéről megtett, 
cégszerűen aláírt nyilatkozat; 
- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember által 
saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely legalább az 
alábbi információkat tartalmazza: 
-- szakember neve; 
-- szakember beazonosításához szükséges személyes 
adatok (lakcím, születési időpont); 
-- szakember munkahelyének megjelölése; 
-- az előírt kamarai jogosultság igazolására a kamarai 
azonosítószám, és a hatósági nyilvántartás elektronikus 
elérési útvonalának megadása; 
-- amennyiben a szakember rendelkezik az előírt kamarai 
jogosultsággal, abban az esetben annak első 
megszerzésének dátuma; 
- a teljesítésébe bevonni kívánt szakember saját kezűleg 
aláírt közreműködői nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre 
áll majd a szerződés teljesítése során. 
Az M2) pontban előírt szakemberek szakmai 
többlettapasztalata értékelési szempont, így a szakemberek 
III. 1.3) M2) pont szerinti bemutatását már az ajánlat 
részeként be kell nyújtani. 
Amennyiben a megjelölt szakember nem szerepel a 
kamarai nyilvántartásban, hanem csak a nyilvántartásba 
vételhez szükséges feltételek állnak fenn esetében, abban az 
esetben az alábbiakban jelzett további igazolások 
benyújtása is szükséges: 
- végzettséget igazoló diploma vagy oklevél egyszerű 
másolata; 
- a jogszabályban előírt minimális szakmai gyakorlat 
igazolása a szakmai önéletrajz részeként. 
 
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015.(X.30.) Korm. 
rendelet 24.§-ának (1),(2) és (5) bekezdésében, valamint a 
Kbt. 65.§-ának (11) bekezdésében foglaltak is megfelelően 
alkalmazandóak. 

új gravitációs 160 < DN ≤ 200 gerincvezetéket legalább 4 
719 fm hosszúságú nyomóvezeték építését és/vagy 
felújítását és/vagy bővítését. 
Az átmérőre vonatkozóan ajánlatkérő egyenértékűnek 
tekinti az NA, a DN és a Ф jelöléseket. 
 
A teljesített referencia alatt a műszaki átadás-átvétellel 
lezárult építmény mérnöki és/vagy műszaki ellenőrzési 
tevékenység értendő. 
A referencia előírásoknak több szerződés bemutatásával is 
meg lehet felelni. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek. 
 
 
M2./ 
Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és 
szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a 
szerződés teljesítésében bevonni kívánt szakemberek 
között rendelkezik legalább az alábbi képzettséggel és 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel: 
M.2.a/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 
266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. 
Szakmai 3.rész 7. pontban meghatározott ME-VZ  
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, 
valamint szakmai tapasztalattal, 
M.2.b/ 1 fő műszaki ellenőr (projektvezető, projektvezető-
helyettes, mérnök), aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) 
Korm. rendelet, 1. melléklet V. Szakmai 3.rész 7. pontban 
meghatározott ME-VZ  jogosultság megszerzéséhez 
szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal. 
M.2.c/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 
266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. 
Szakmai 2.rész 3. pontban meghatározott ME-G 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, 
valamint szakmai tapasztalattal, 
M.2.d/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 
266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. 
Szakmai 1.rész 2. pontban meghatározott ME-É 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, 
valamint szakmai tapasztalattal, 
M.2.e/ 1 fő műszaki ellenőr, aki rendelkezik a 
266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet V. 
Szakmai 2.rész 4. pontban meghatározott ME-V 
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, 
valamint szakmai tapasztalattal, 
 
A szakemberek között átfedés megengedett. Egy 
szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető. A szakember 
párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem 
adható össze, vagyis egy évben 12 hónap vehető 
figyelembe. 
Az Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt fogalmak alatt az 
alábbiakat érti: 
Projektvezető: a projektvezető olyan szakember, aki adott 
műszaki ellenőrzési, vagy lebonyolítói projektet 
szakmailag irányítja, koordinálja, tartja a kapcsolatot a 
Megrendelővel, vagy konzorcium esetén a Konzorcium 
vezetővel és az IH-al. AK „projektvezető-helyettes” alatt 



olyan szakembert ért, aki az adott projekten a projektvezető 
feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projekt-
vezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában. 
Az M.2. pontokban előírt szakemberek tekintetében 
megjelölt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat, 
valamint a jogosultságok megszerzéséhez szükséges 
megjelölt végzettségekkel egyenértékű végzettségeket is 
elfogadja, azaz aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11. ) 
Korm. rendelet szerinti jogosultság vagy az egyenértékű 
jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal 
egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal. 

 III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

 III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 
□ A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő 
vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 
□ A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 
□ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

 III.1.6) A szerződés biztosítékai:2 
 

Késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a megbízási díj 0,2 %-a, , legfeljebb (késedelmi kötbér 
maximuma) a nettó megbízási díj 30%. A 120 naptári napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén Ajánlatkérő jogosult 
a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbérfizetésre lesz 
kötelezett. 
 
Hibás teljesítési kötbér: mértéke minden megkezdett naptári napra a hiba kijavításáig a megbízási díj 0,2 %-a, legfeljebb 
(hibás teljesítési kötbér maximuma) a nettő megbízási díj 30%. A 120 naptári napot meghaladó hibás teljesítés esetén 
Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán nyertes ajánlattevő meghiúsulási 
kötbérfizetésre lesz kötelezett. 
Részletesen a szerződés szerint. 

 III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 
 

Ajánlattevő a teljes megbízási díj tekintetében részszámlák kiállítására jogosult az építési munka előrehaladásának 
(műszaki készültségi foknak) megfelelően, egyenként a kivitelezés százalékos műszaki előrehaladásának megfelelően. 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során lehetővé teszi a havonta történő részszámlák benyújtását a 
folyamatos teljesítésre tekintettel. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A finanszírozás módja utófinanszírozás. 
A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 136.§ (1) -(2) bekezdéseiben és a 
Kbt. 143.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
Ajánlattétel, szerződés és kifizetés pénzneme: HUF. 

 III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:2  
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó 
szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

 III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2 

 III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 
X igen A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet 
 III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 
A Dokumentációban foglaltak szerint. 
 III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  
X igen Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 
szakképzettségét 



 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) Az eljárás fajtája 
 (klasszikus ajánlatkérők esetében) 
X Nyílt eljárás 
     □ Gyorsított eljárás 
         Indokolás: 
o Meghívásos eljárás 
     □ Gyorsított eljárás 
         Indokolás: 
o Tárgyalásos eljárás  
     □ Gyorsított eljárás  
         Indokolás: 
o Versenypárbeszéd 
o Innovációs partnerség 

 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 
o Nyílt eljárás 
o Meghívásos eljárás 
o Tárgyalásos eljárás 
o Versenypárbeszéd 
o Innovációs partnerség 

 IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
□ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
   o Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
   o Keretmegállapodás több ajánlattevővel 
    A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:2 [ ]  
□ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 
    □ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 
 IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentesére irányuló információ 
□ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 
 IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 
□ Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda. 

 IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk2 
□ Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 
További információk az elektronikus árlejtésről:  

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
 IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő 
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) 
 IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének 
tervezett napja4 
(részvételi felhívás esetében) 
Dátum: (éééé/hh/nn) 

 IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [ ] [ ]1 

 IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy 
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
 IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:  
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 
Az EKR rendelet 15. § alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi 
határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás 
időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára (Kbt. 68. § (1b) bekezdés). Üzemzavar 
esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára. 



 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2 

 A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen X nem 
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:2 

 VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 □ A megrendelés elektronikus úton történik  
X igen Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
X igen A fizetés elektronikus úton történik 

 VI.3) További információk:2 

 VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 
X igen Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha 
valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi 
határidő lejártát követően következik be: 
 
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 
 
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés megvalósításának finanszírozására támogatási igényt nyújtott be. Ajánlatkérő 
a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el 
nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 53. § (6) bekezdésében 
foglaltak alkalmazásának lehetőségét (Feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a 
közbeszerzési eljárás eredményként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatás 
elnyerése (feltételes közbeszerzés) továbbá a kivitelezésre irányuló szerződés eredményes lefolytatása (hatályba 
lépése). Amennyiben a szerződés hatályba lépésére annak aláírásától számított 6 hónapon belül nem kerül sor, 
úgy a felek mentesülnek az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhetőek. 
 VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 
X Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.  
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000 Ft 
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Bank Törökszentmiklós,  11745066-15409993-
00000000 
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 
A biztosítékot a Kbt. 54.§-ai szerint kell az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre bocsátani az AT-nek. Az 
ajánlatban igazolni kell, hogy a biztosítékot az AK rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az AT választása 
szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény, 
vagy biztosító által vállalt garancia, vagy kézfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított 
– készfizetői kezességet tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlatban az utalásról átutalási bizonylatot másolatban, 
garancia és kötvény dokumentumát pedig – a Kbt. 41/A. § - követelményének megfelelően. A közös AT-knek a 
biztosítékot elegendő egyszer - a Kbt. 73.§ (6.bek.) b) alkalmazandó – teljesíteni. 
 VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 
□ Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.  
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

 VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében2 
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné 
nyilvánítja1 
Rész száma:2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

 VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:2 
 
0-10 

 VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot 
megadásra kerül:2 
Az 1. értékelési részszempontok (ár) tekintetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerint fordított arányosítás, a 
2. értékelési részszempontok (többlet tapasztalat) tekintetében a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése 
szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója alapján 



értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Részletek a közbeszerzési dokumentációban 
 VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 
□ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg. 
 VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk 
□ Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását. 
 VI.3.9) További információk: 
 
1,Ajánlatkérő a Kbt. 40. §(1) alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő. Az EKR rendszer 
(https://ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvM 
rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu) . Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető a 
http://ekr.gov.hu/portal/tamogatas ; illetve a http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon. 
           A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el (Kbt.39.§(1) bek.). Az 
EKR-ben az ajánlattevő részéről megadott adatok, információk pontosságáért az Ajánlattevő felelős. A közbeszerzési 
dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. Az ajánlat benyújtásának feltétele a közbeszerzési 
dokumentumok elektronikus úton történő elérése (Kbt. 57.§(2) bek.). 
 
2,Az ajánlatkérő előzetes helyszíni bejárás lehetőségét gazdasági szereplő igényének jelzése esetén biztosítja. Ennek 
módja, hogy a gazdasági szereplők az ajánlattételi határidőt megelőző legkésőbb hat nappal ezen igényüket jelzik az 
EKR felületén Ajánlatkérő részére. Amennyiben a gazdasági szereplők ezen igényüket hat napnál rövidebb időn belül 
jelzik, úgy Ajánlatkérő a helyszíni bejárást nem köteles megtartani. Adott esetben a helyszíni bejárás időpontjáról, 
helyszínéről Ajánlatkérő az EKR felületén nyújt további tájékoztatást.  
 
3,Árfolyamok: Az ajánlatok értékelése során a különböző devizák Ft-ra történő átszámításánál Ajánlatkérő az MNB 
által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza. Ha valamely devizát a MNB nem jegyez, az adott devizára 
Ajánlattevő saját központi bankja által meghatározott EUR ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Beszámolóból 
származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciáknál a teljesítés napján  
érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 
 
4.A III.1.2) P.1. és a III.1.3)M.1.;M2; III.1.1)SZ1 pontok szerinti feltételek és ezek, előírt igazolási módja  a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.  
 
5.Felelősségbiztosítás: 
      Legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontját követő 5 munkanapon belül  minimum 10 millió Ft/év és 5 
millió Ft/káresemény mérnöki tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés bemutatása kötelező. 
 
6.Ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. 
 
7.Az ajánlatban, a felhívásban és Közbeszerzési Dokumentumokban előírt nyilatkozatok, iratok, dokumentumok 
csatolandóak. 
 
8.Az ajánlat EKR rendszeren keresztül történő beadásán kívül az ajánlat más módon történő benyújtására (elektronikus 
út, fax, személyes beadás) nincs lehetőség. 
Felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok az 
irányadóak. 
 
9.Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell az értékelésre bemutatott szakemberek szakmai 
önéletrajzát, úgy, hogy abból a megajánlott értékelési adatoknak történő megfelelés megállapítható legyen. 
 
10.Az ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját . 
 
11.FAKSZ:dr. Jakab Attila, drjakabattila@gmail.com, lajstromszám: 00983. 
 
12.Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel 
el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
 



13.A Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő jelen eljárás során az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. Ajánlatkérő az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy 
több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 
 
14. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell az értékelésre bemutatott szakemberek szakmai 
önéletrajzát, úgy, hogy abból a megajánlott értékelési adatoknak (alap és többlet tapasztalat) történő megfelelés 
megállapítható legyen. 
 
15. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban (adott esetben az ESPD-ben) meg kell 
jelölni – a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, - az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
 
16. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre 
jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy 
nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell a gazdasági szereplőnél cégjegyzésre 
jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, 
melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását /szignómintáját is. 

 VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (éééé/hh/nn/) 

 Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

 1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 
4 ha az információ ismert 
20 súlyszám helyett fontosság is megadható 
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 

---->>----->>--<<-----<<---- 

 



Átfogó műszaki leírás 
 
 
1. A Mérnök szervezet által elvégzendő feladatok 
 
A Mérnök szervezetnek jelen eljárás eredményeként létrejövő szerződésben, valamint a Projekt 
megvalósítására létrejövő kivitelezési szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A 
Mérnök szervezet feladata a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési szerződés 
felügyelete, a Projekt megvalósításának ellenőrzése, a kivitelezés műszaki, pénzügyi és 
ütemezésbéli követelményeknek megfelelően. Ennek keretében objektíven - a Projekt 
támogatási dokumentumokban lefektetett tartalmának megvalósítását mint elsődleges célt 
maga előtt tartva - kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források 
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználására. Mérnök szervezet köteles a Projekt 
fizikai megvalósulásának, kivitelezés pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon 
elvégezni, együttműködve IH. A Mérnök szervezet felelőssége a Projekt megvalósításához 
szükséges kivitelezési szerződések felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben leírtak 
szerint, kifejezett fő célként, a megbízási szerződése alapján, a Kivitelezések hiba – és 
hiánymentes megvalósítására vonatkozik.  
 
1.1 A Mérnök szervezet a Projekt műszaki ellenőre felel a Projekt terv szerinti 
végrehajtásáért, az előkészítés, a kivitelezés és a zárás időszakában, ezért köteles 
ellenőrizni:  
  

 a szükséges engedélyeknek és az építési helyszíneknek, munkaterületeknek a- 
vállalkozási szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki és hatósági 
előírásoknak - való megfelelőségét;  

 a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszínre kötött biztosítás 
megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását;  

 az elkészült tervek ellenőrzése;  
 a kivitelezés, a kivitelezésnél felhasznált anyagok, a szakértelem és a munka minősége 

a vállalkozási szerződésnek és a Megbízó képviseletében jóváhagyott kiviteli terveknek 
való megfelelőségét;  

 az építési munkák műszaki-, időbeli- és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a 
vállalkozási szerződésben és a támogatási szerződésben foglaltak szerint.  

 köteles gondoskodni műszaki ellenőreinek helyszíni jelenlétéről a Projekt 
megvalósítása folyamán  

 
1.2 A Mérnök szervezet munkája során köteles információval, adatokkal ellátni a 
Megbízót, ezért a Projekt megvalósítása során köteles rendszeresen:  
 

 az előkészítés szakaszában (az aktuális munkafolyamatok bonyolultságától és 
időtartamától függően) a Megbízó székhelyén legalább kéthetente kooperációs 
értekezletet tartani, melyet a mérnök hív össze, vezeti le, az elhangzottakat 
dokumentálja;  

 abban az esetben, ha a kivitelezés szünetel (akadályoztatás, téli leállás, stb. miatt), akkor 
a kivitelezési munka szünetelésének időtartama alatt koordináció megtartása nem 
indokolt kéthetente, de azt szükség szerint bármelyik fél kezdeményezheti ebben az 
időszakban is.  
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 gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémák mindenkor megfelelően kerüljenek 
rendezésre, a késedelmek elkerülése érdekében, melyre határidőket szab és megoldási 
javaslatot ír elő.  

 köteles teljes körű és megfelelő jegyzőkönyv vezetésére a Mérnök által lebonyolított 
összes kooperációs megbeszélésről, és a jegyzőkönyveket tájékoztatásul és/vagy 
ellenőrzés céljából köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére bocsátani;  

 Az értekezlet napját megelőző napon köteles egy rövid írásbeli dokumentációt készíteni 
az előző egy hét eseményeiről. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő – a Mérnök 
szervezet döntési kompetenciáját meghaladó – problémákat mindenkor megfelelően 
rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. A munkaértekezletekről 
(kooperációs megbeszélésekről) a Mérnök szervezet az értekezletet (megbeszélést) 
követő három munkanapon belül jegyzőkönyvet készít, melyet mindkét félnek jóvá kell 
hagynia és a Megbízó képviselőjének ellen kell jegyeznie.  

  
1.3 Az előkészítés időszakában a Mérnök szervezet a következő feladatok 
végrehajtásában vesz részt, feltéve, hogy a Szerződés teljesítésének megkezdése 
megelőzi a leírt feladatokat:  

   
 írásbeli javaslat nyújtása a Megbízó számára a Projekt megvalósításával kapcsolatos 

folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra vonatkozóan;  
 közbeszerzési eljárásokhoz és a kivitelezéshez kapcsolódó tender- és kiviteli tervek 

felülvizsgálata, és észrevételek hozzáfűzése;  
 javaslattétel indokolt tervmódosításokra, illetve tervmódosítási kezdeményezések 

véleményezése, dokumentálása, a tervmódosítások engedélyeztetésében való 
közreműködés, dokumentálása, engedélymódosítások beszerzésében való 
közreműködés;  

 szükséges tervegyeztetések megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása,  
 az építési vállalkozók által a vállalkozási szerződés értelmében benyújtott tervek 

átvizsgálása, észrevételezése a tervezés valamennyi fázisában, majd a kivitelezés 
alapjául szolgáló tervek jóváhagyása;  

 a tervezésnél szakértői kontroll biztosítása;  
 írásbeli javaslat a Megbízó számára az üzemeltetési követelményeknek a tervekbe való 

beépítése tekintetében;  
 a Megbízó szakszerű támogatása a szerződések előkészítésében, megkötésében és 

módosításában.  
 írásbeli javaslat készítése a Megbízó számára a Projekt kivitelezésére kötött vállalkozási 

szerződések műszaki előírásaiban, a jogszabályokban vagy a tervdokumentációkban 
bekövetkezett változtatások miatt szükséges módosításokról és változtatásokról; annak 
írásban történő igazolása a Megbízó számára, hogy a vállalkozási szerződés 
rendelkezései megfelelőek, különösen a hatékony költség- és határidő-ellenőrzés és 
minőségbiztosítási eljárások (mintavételi, minősítési terv) biztosítása tekintetében.  

 
1.4 A kivitelezés időszakában:  
 

 kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a kivitelezést 
végző vállalkozóknak;  

 hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása az építési vállalkozók részére;  
 munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;  
 a munkahely-munkaterület átadása során jegyzőkönyv készítése;  
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 a kivitelezési vállalkozók által készített és benyújtott tervek átvizsgálása, ellenőrzése és 
észrevételek hozzáfűzése, véleményeztetése az üzemeltetővel, majd azok jóváhagyásra 
való felterjesztése a Megbízónak;  

 az építési vállalkozóknak hivatalos átadásra kerülő dokumentációk átvizsgálása, a 
vállalkozók által tett módosítások és kiegészítések felülvizsgálata és véleményezése, 
jelentés a Megbízó részére;  

 az építési vállalkozók által készített és benyújtott tervek áttekintése és jóváhagyása;  
 műszaki ellenőrzés ellátása;  
 A kivitelezői szerződésben szereplő horizontális vállalások helyszíni teljesítésének, 

teljesülésének folyamatos ellenőrzése.  
 
1.5 Műszaki ellenőrzés ellátása:  
  

 a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése, a tervdokumentációk és a hatósági 
engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, 
mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések 
megtétele; ezek dokumentálása;  

 az ellenőrzés keretében fényképes és videós dokumentáció készítése a munkák 
előrehaladása szerint indokolt időközönként;  

 átfogó fizikai és pénzügyi ellenőrzés;  
 a pótmunkák, változtatási utasítások indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok 

elrendelése a Megbízó előzetes egyetértésével;  
 az eltakarásra kerülő munkák eltakarás előtti ellenőrzése;  
 közreműködés a Megbízó érdekkörében felmerülő esetlegesen építési akadályok 

elhárításában;  
 a Megbízó igényei szerint műszaki, pénzügyi jelentések készítése.  
 köteles gondoskodni az építési munkák, építési szerződésenként külön-külön műszaki 

ellenőrzéséről az adott építési helyszíneken folyó munka ellenőrzéséhez szükséges 
szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt, szakembere helyszíni 
jelenlétének biztosításával;  

 köteles rendszeres (az adott helyszínenként, az ott folyó munkák bonyolultságától és 
időtartamától függően, de legalább az építési helyszíneken legalább kéthetente) 
építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszéléseket) összehívására, tartására, az 
ezeken való elnöklésre. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémákat 
mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. 
Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából 
jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul a 
Megbízó rendelkezésére bocsátani;  

 az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések 
a vonatkozó jogszabályokban előírt időn belüli megírása;  

 a kivitelezést végző vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések 
ellenőrzése, jóváhagyása;  

 építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának 
ellenőrzése;  

 a kivitelezést végző vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;  
 együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által 

felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik és indokolt 
kívánságaik közlése és képviselete a kivitelezést végző vállalkozókkal, szállítókkal, 
megbízottakkal szemben;  
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 a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC szerint) indokoltságának 
vizsgálata, előterjesztése a Megbízó felé, illetve szükség esetén azok intézése és 
jóváhagyása (szerződéses feltételek szerint);  

 a kivitelezés tervszerűségének, és szakszerűségének ellenőrzése, megkövetelése  
 
1.6 Koordináció:  
 

 a Projekten dolgozó kivitelezési vállalkozó(k) munkájának az összehangolása;  
 vállalkozási szerződés szerinti munkavégzés biztosítása érdekében rendszeres 

egyeztetések tartása, annak dokumentálása  
 valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és 

biztonsági kérdések ellenőrzése;  
 próbaüzem koordinálása.  

 
1.7 Ütemezések, elszámolások, jelentések valamennyi szerződésre vonatkozóan:  
 

 a kivitelezési vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; 
 az elszámolni kívánt, elvégzett munkák helyességének ellenőrzése; 
 a számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi igazolása és a Megbízó részére a 

kifizethetőség igazolása (teljesítés igazolás);  
 az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a 

számlaegyeztetések lefolytatása;  
 Időszaki beszámolók, kifizetési kérelmek, elkészítéséhez elvárt és szükséges 

adatszolgáltatás megadása.  
 
1.8 Próbaüzem  
 

 a próbaüzem (átadási próbák) szervezése és felülvizsgálata;  
 az építési vállalkozók próbaüzemre vonatkozó jelentéseinek átvizsgálása és 

jóváhagyása.  
 
1.9 Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása:  
 

 a kivitelezéseket végző vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadás-átvételi 
eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;  

 a kivitelezéseket végző vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz 
(fizikai és pénzügyi) szükséges dokumentumok ellenőrzése és felügyelete  

 a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;  
 a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a 

minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízó; 
 a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások 

elvégeztetése, ellenőrzése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;  
 nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás 

kibocsátásával, valamint – vállalkozási, szállítási szerződések esetében – az ott 
meghatározottak alapján.  

 
 
1.10 A kivitelezési szakasz lezárása:  
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 használatbavételi, üzembehelyezési eljárásokban közreműködés Megbízó mellett 
szükség szerint  

 a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;  
 a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása, aktiválások 

előkészítése;  
 a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak;  

 
1.11. Jótállási időszak:  
 

 Az egyes létesítmények, illetve építmények állapotának folyamatos figyelemmel 
kísérése, az előírt időn belül utófelülvizsgálati eljárás lefolytatása, a feltárt illetve az 
üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe 
tartozó hibák, hiányok kijavíttatása;  

 visszatartott összeg, biztosíték fennálló egyenlegének igazolása 
 Garanciális idő végén közös bejáráson való részvétel, jegyzőkönyv készítése;  
 A Megbízó képviseletében a bejáráson felvett hibajegyzék szerinti javítási munkák 

elvégzésének elrendelése, ellenőrzése, javaslattétel a Megbízó számára a teljesítések 
elfogadására, illetve a biztosíték terhére érvényesítendő terhekre.  

 
1.12. A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Mérnök:  
 

 együttműködik a PR-tanácsadóval;  
 meghatározott idővel korábban tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, 

ütemtervéről, hogy a PR-tanácsadó sajtó-, illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét 
ehhez tudja igazítani; megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, 
hogy a PR-tanácsadó elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat;  

 kérésre tájékoztatja a PR-tanácsadót a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer 
működéséről, alapelveiről stb.;  

 a PR-tanácsadó által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján 
ellenőrzi;  

 
1.13. Projektzáró tevékenységek, teljesítési igazolás  
 

 A teljesítési igazolás kiadása a jótállási időszakot követően;  
 A még érvényben lévő, szerződés szerinti biztosítékok feloldásának engedélyezése;  
 A záró kifizetési igazolás kiadása a műszaki átadás-átvétel igazolását követően;  

 
1.14. A teljesítést követő közreműködés 
 

Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak 
alatt, a vállalkozó(k) vállalt jótállás időtartamának erejéig.  

 
1.15. Egyéb feladatok:  
 

 adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti 
ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Mérnök köteles a Projekt 
ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes 
szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független 
szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába 
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betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított 
dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;  

 a Mérnök feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a 
Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és 
személyekkel;  

 a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások 
folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása.  

 
2. A Mérnök szervezet feladatai elvégzéséhez minimálisan igénybe veendő személyek, 
illetve a Mérnök szervezettel szembeni elvárások  
 
Projektvezető Mérnök (1 fő) 
Megbízottnak az építési beruházás FIDIC mérnöki feladatok irányítására, a tervek 
felülvizsgálatára, a műszaki ellenőri feladatok koordinálására egy FIDIC-terminológia szerinti 
mérnököt (a továbbiakban: „Mérnök”) kell kijelölni. A Mérnök felelős a fentiekben felsorolt 
feladatok irányításának személyes elvégzéséért, továbbá a más szakértők által elvégzett 
feladatok ellenőrzéséért, számonkéréséért és koordinációjáért. Feladata a jelentések 
elkészítésének szervezése, ellenőrzése, véglegesítése, és benyújtása a Megbízó részére. Az IH, 
vagy a PR szervezet részére készített kimutatások, jelentések jóváhagyásának, eljuttatásának 
feladatát szintén a Mérnök végzi. A Változtatási utasítást, Vállalkozói követelést csak a Mérnök 
hagyhat jóvá, illetve terjeszthet elő végső döntésre a Megbízó felé, a kivitelezésre vonatkozó 
FIDIC szerződés rendelkezése szerint.  

Különös Feltételek FIDIC 3.1 A Mérnök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 
Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási 
jogköreit a Megrendelő hozzájárulásával gyakorolhatja a szerződés mellékletét képező 
Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhezés és az építési Szerződés 
módosításához szerint.  
A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök 
véleménye szerint olyan vészhelyzet áll elő, amely emberéletet, a Létesítményt vagy 
kapcsolódó ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnök jogosult, anélkül, hogy a 
Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól felmentené, utasítani a 
Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely 
véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges.  

A Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi 
megfelelőségének igazolása (teljesítési igazolás aláírása), ugyancsak a Mérnök feladata. A 
Mérnök a felhívásban előírt szakmai végzettséggel kell rendelkezzen. Mérnökként a Megbízott 
által az ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.  
 
Műszaki ellenőrök (minimum 4 fő) 
 
Helyszíni műszaki ellenőrök, akiket a különböző munkaterületekre, a Mérnökkel egyeztetve, 
osztanak be és legalább az alábbi területekre rendelkeznek jogosultsággal:  
- magasépítés műszaki ellenőr 1 fő  
- vízgazdálkodási építmények építése műszaki ellenőr 1 fő  
- építmény és épületgépészet műszaki ellenőr 1 fő  
- építmény és épületvillamosság műszaki ellenőr 1 fő  
A műszaki ellenőrök feladata a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (az építőipari kivitelezési 
tevékenységről) 16.§-a szerinti tevékenységek ellátása:  
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(2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában 
elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, 
szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.  
(3) Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek további feladatokról nem állapodtak 
meg - az építési műszaki ellenőr feladata:  
a) az Étv. 43. § (1) bekezdés b)-d) és g) pontjában meghatározottak,  
b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 
ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi 
hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, 
valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,  
c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi 
és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,  
d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 
észrevételezése,  
e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,  
f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 
javaslatok megtétele az építtető részére,  
g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,  
h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,  
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával 
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,  
j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének 
ellenőrzése,  
k) az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,  
l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,  
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),  
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,  
o) teljesítésigazolás kiállítása, mely tartalmazza oa) a teljesített kivitelezés munkák 
meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját, ob) a teljesítésigazolás 
alapján számlázható összeget, oc) a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a 
teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,  
p) a kiállított teljesítésigazolásnak - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről 
szóló értesítés kézhezvételétől vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást 
határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb 
tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői 
fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő 
megküldése.  

 
Fentieken túl feladatuk a Változtatási utasítások, illetve Vállalkozói követelések közvetítése a 
Mérnök felé, valamint a teljesítések igazolásának műszaki ellenőri előkészítése. A Műszaki 
ellenőrök tevékenységüket a Mérnök felügyelete, irányítása alatt végzik. Kapcsolatot tartanak 
fenn a kivitelezést végző szervezetekkel, elsősorban az építési napló vezetésén keresztül. 
Ugyanakkor a teljesítés igazolásával, számlázással és a változtatási kérelmekkel kapcsolatos 
hivatalos kommunikációban kifejezetten csak döntés előkészítő szerepük van (e körben 
hivatalos kommunikációra csak a Mérnök, vagy Műszaki ellenőrként a Megbízott által az 
ajánlatában ilyenként megjelölt szakembere köteles eljárni.  
 
 
Elvárt jelenlét 
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A Mérnök szervezet köteles biztosítani az előírtak szerint, kötelezően bevonandóként előírt 
szakemberek, jogszabályokban előírt, illetve szükség szerinti helyszíni jelenlétét a Projekt 
megvalósítása folyamán.  
 
A Megbízott részéről közreműködő személyek elhelyezése 
A koordinációk megtartására a Megbízó biztosítja a helyszínt.  
A szakértő részére a munkavégzéshez szükséges számítástechnikai háttér (saját használatú 
számítógép) biztosítása a Megbízott feladata.  
A Megbízott részéről közreműködő személyek elhelyezésének és felszereléssel való 
ellátásának valamennyi költsége a Megbízási díjban benne foglaltatik.  
 
A Mérnök által a végrehajtás során készítendő jelentések  
Mérnök feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Megbízó kérésére külön 
jelentéseket készít a Projekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével és minőség-
ellenőrzésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek 
figyelembevételével.  
A Mérnök a Megbízónak a Projekttel kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket.  
 
Jelentés /  
Dokumentum  Megjegyzés  Tervezet beadása  

Munkakezdő 
jelentés  

A Szerződés teljesítéséhez szükséges 
részletes jelentések tartalmának kidolgozása.  
 

A Szerződés aláírásától 
számított 30 napon 
belül.  

Havonkénti 
előrehaladási 
jelentés  

Az adatok bemutatásának oly módon kell 
megtörténnie, hogy a Megrendelő a Mérnök 
jelentése alapján el tudja készíteni saját 
jelentéseit a KEHOP Irányító Hatóság 
részére. Ezért a jelentések tartalmát a 
Munkakezdő jelentésben kell véglegesíteni, 
illetve, ha a KEHOP Irányító Hatóság előírja, 
az általa kiadott mintát kell használni.  

Jelentés tárgyát képező 
időszak utolsó naptári 
napjától számított 10. 
munkanap.  

Féléves jelentés  
előrehaladási  

Az adatok bemutatásának oly módon kell 
megtörténnie, hogy a Megrendelő a Mérnök 
jelentése alapján el tudja készíteni saját 
jelentéseit a KEHOP Irányító Hatóság 
részére, illetve, ha a KEHOP Irányító 
Hatóság előírja, az általa kiadott mintát kell 
használni. 

Jelentés tárgyát képező 
időszak utolsó naptári 
napjától számított 10. 
munkanap.  

Kivitelezői 
számlákhoz 
beszámoló 
készítése  

Valamennyi kivitelezői számla benyújtásakor 
a mérnök a havi és negyedéves jelentések 
alapján az adott számlázási időszakra 
vonatkozóan szükséges elkészíteni.  

Teljesítési egyidőben  
igazolás elkészítésével  

Kivitelezési 
ütemterv  

A kivitelező által aktualizált megvalósítási, 
pénzügyi és műszaki ütemterv átnézése, 
jóváhagyása.  

A kivitelezői után 15 
folyamatosan.  
szerződés aláírása 
napon belül, és  

Zárójelentés  
A Mérnöknek a sikeres műszaki átadás- 
átvételt követően zárójelentést és végszámlát 
kell készítenie, továbbá tevékenységének 

A zárójelentés 
tervezetét legalább 1 
hónappal a Mérnök 
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végén (Különös szerződési feltételek IV. pont 
– jótállási időszak vége) zárójelentést kell 
készíteni. A zárójelentésnek alkalmasnak kell 
lennie arra, hogy felhasználásával a 
Megrendelő a Projekt zárójelentését el tudja 
készíteni és megfelelő időben a KEHOP 
Irányító Hatóságnak be tudja nyújtani.  

tevékenysége 
időtartamának lejárta 
előtt be kell nyújtani.  

 
Előfordulhat, hogy a Mérnöknek a Megbízó írásbeli kérésére, (a kérelemben megjelölt 
tartalommal) soron kívüli jelentést kell készíteni. Az ilyen jelentéseket méltányos határidőn 
belül, a Megbízóval egyeztetve kell benyújtani.  
A Mérnöknek a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példányban (magyar nyelven) és 1 elektronikus 
dokumentumban (1 magyar nyelven) kell a Megbízó részére benyújtania.  
A havi és féléves jelentéseket a mérnöknek, csak a projekt megvalósításáig kell elkészítenie, a 
rendelkezésre állási időszakban (kivitelezés jótállási időszaka) illetve a fenntartási időszakban 
ezen jelentéseket nem kell elkészítenie a mérnöknek.  
 
3. A végrehajtás helyszíne 
 
Ajánlatkérő és Ajánlattevő székhelye. 
Továbbá: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba közigazgatási területe  
 
4. A Szerződés teljesítésének kritériumai 
 
A Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen és teljes körűen 
teljesülnek:  
  

 a kivitelezési vállalkozási szerződésekben foglaltak megvalósultak, a Projekt 
valamennyi  

 építési tevékenysége műszakilag és pénzügyileg (elszámolások, kifizetések, aktiválás 
stb.) megvalósult;  

 jóváhagyott formában rendelkezésre állnak a tervezési és az építési szerződésben előírt, 
a tervező(k), vállalkozó(k), által elkészítendő, a Mérnök által jóváhagyott kézikönyvek, 
tervek, rajzok, leírások a telepek működtetéséhez és fenntartásához;  

 a projekt keretében létrehozott létesítmények rendelkeznek a működéshez szükséges 
engedélyekkel és üzembe helyezték őket  

 a vállalkozási szerződésben kikötött jótállási időszak eltelt;  
 a zárójelentés elkészült;  

 
 
5. A Megbízó feladatai és kötelezettségei  
  

 írásbeli és szóbeli információ-szolgáltatás az adott intézkedéssel kapcsolatosan 
felmerülő témákban; a Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a Szerződés 
aláírását követően azon a nyelven és olyan formában, ahogy azok a Megbízó 
rendelkezésére állnak;  

 koordináció a Projekt megvalósításában közreműködő személyekkel. A döntések 
továbbítása a Mérnöknek;  

 Mérnök jelentéseinek felülvizsgálata és jóváhagyása;  
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 részvétel a Mérnök által szervezett kooperációs megbeszéléseken nyilatkozattételre 
feljogosított képviselővel;  

 a vállalkozók, szállítók és szolgáltatók Mérnök által felülvizsgált és teljesítési 
igazolással ellátott számláinak ellenőrzése, és jóváhagyás esetén, továbbítása a KEHOP 
Irányító Hatóságnak.  

 
6. Kapcsolattartás és együttműködés a Megbízó és a Mérnök között 
 
A Mérnök számára a szerződéses és projektmenedzsment kérdésekben – az Általános 
szerződési feltételekben foglalt korlátozással – az első számú kapcsolat a Különös szerződési 
feltételekben ilyenként megjelölt személy lesz.  
A Szerződés teljesítésére vonatkozóan a Mérnök és a Megbízó kéthetente munkaértekezletet 
(kooperációs megbeszélés) tart. A munkaértekezletekről (kooperációs megbeszélés) a Mérnök 
az értekezletet követő három munkanapon belül jegyzőkönyvet készít, melyet mindkét félnek 
jóvá kell hagynia. A munkaértekezlet összehívása a Mérnök feladata. Az értekezletre bármely 
fél hívhat résztvevőket a másik fél egyetértésével.  
 
7. Szakmai melléklet 
A rendelkezésre álló tervek, a dokumentáció mellékleteként (CD/DVD-n) kerülnek kiadásra.  
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ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

FELÜGYELŐ MÉRNÖK 
 
Jelentési időszak: 
Projekt címe: 
Projekt száma: 
Készítette: 
Dátum:  
 
Kedvezményezett neve:  
Kedvezményezett címe:  

Kedvezményezett projekt 
menedzsere (pm):  

Kedvezményezett pm 
aláírása:  Dátum:  

 
……… számú előrehaladási jelentés a Mérnök tevékenységéről és a Projekt előrehaladásáról  
 
1. Bevezetés:  

Saját (azaz a jelen Szerződésére vonatkozó) alapadatok összefoglalása röviden (célszerűen 
táblázatos formában), ami nem változik (vagy csak nagyon keveset) a projekt előrehaladása 
során (szerződéses összeg, támogatási megoszlás, szerződés kezdete, lejárta).  
Nyilatkozat, hogy jelen előrehaladási jelentés megegyezik a Szerződéses feltételeknek 
(szerződéses pontra való hivatkozás).  
Ugyanolyan alapadat-összefoglaló tábla, mint amit a saját szerződésével kapcsolatban az első 
bekezdés szerint elkészített, de az összes, a mérnök által felügyelt szerződésre vonatkozóan.  
Nyilatkozat, hogy a szerződés(ek) végrehajtása a szerződésekben meghatározottak szerint 
halad előre, vagy annak megfogalmazása, hogy mi az, ami nem a szerződések szerint megy.  

 
2. Összesítés a felügyelt szerződéseket végrehajtó vállalkozó/szállító/megbízott 
jelentéseiről  

Nem tartalmi, hanem adminisztratív összefoglalás, kinek hány jelentést kellett leadnia, 
mikorra, és mit adott le, mikorra.  

 
3. Mérnök tevékenysége a jelentési időszakon belül  

- Tartalmi/érdemi összefoglalás a felügyelt szerződések előrehaladásáról szerződésenként a 
jelentési időszakon belül. Mérnök által vizsgálandó legfontosabb szempontok az építési 
(vállalkozási) szerződés(ek) teljesítésével kapcsolatban:  

kiviteli/hatósági engedélyek (tervek), állásfoglalások  
felelős műszaki vezető jogosultsága  
építési napló  
kivitelező minőség-ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvei (pl.:mérési jegyzőkönyvek) 
hiányosságok pótlása/javítások ellenőrzése  
indikátorok követésének megfelelősége  
költségek elszámolhatóságának ellenőrzése  
alvállalkozói szabály ellenőrzése  
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Összefoglaló, szöveges leírás a munkálatok állásáról, átadott munkaterültek listája az átadás 
dátumával, engedélyezési eljárás helyzete, műszaki átadás-átvételek listája az átadás 
dátumával. A munkálatok a terveknek megfelelően haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a 
munkálatokat? Felmerült-e kérelem a tartalékkeret felhasználására? Ha igen, a kérelmet 
benyújtották-e a Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e válasz, mi a kérelem tartalma: 
változtatási javaslat vagy vállalkozói követelés? Felmerült problémák/nehézségek leírása, 
milyen korrekciós intézkedések történtek. Alvállalkozók listája (cég neve, cégjegyzék száma, 
adószáma, milyen munkát végez, hol, mikortól, a szerződéses érték hány %-ért).  

 
4. Mellékletek:  
 

a. Kooperációs megbeszélések jegyzőkönyvei  
b. Jóváhagyott tervrajzok listája (rajz neve, száma, oldalszám, a mérnökhöz való első 
benyújtás dátuma, hányszor kellett átnézni, jóváhagyás dátuma)  
c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekről, mintavételezésekről, helyszíni és 
laboratóriumi vizsgálatokról. A minőségvizsgálati eredmények (megfelelt/nem felelt meg) 
közlésekor meg kell adni a vizsgálati szabvány megnevezését és számát, valamint a 
vizsgálatot végző pontos megnevezését.  
d. Táblázat/Kimutatás a jelentési időszakban felhasznált mérnöki óraszámról/mérnöknapról – 
ha díjalapú a szerződés  
e. Táblázat: hol folytak munkálatok adott időszakban, és mely területre mikor ment ki 
helyszíni ellenőrzést tartani a mérnök  
f. Területről térkép, bejelölve hol folynak munkálatok, illetve mi az, ami teljesült, mi az, ami 
még nem (csak abban az esetben, ha érdemi előrehaladás indokolja ilyen melléklet 
elkészítését, egyébként nem szükséges havonta megismételni)  
g. Lista, hogy a jelentési időszakban a mérnökhöz mikor, milyen számlák érkeztek be, mikor 
továbbította  
h. Szerződésenként/területenként lista a hatósági állásfoglalásokról, határozatokról, 
engedélyekről. Megjelölve mi hiányzik, az engedélyt mikor adták ki és meddig érvényes.  
i. Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek 
nélkül), ha történt az adott időszakban  
j. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek nélkül), 
ha történt az adott időszakban  
k. Alvállalkozók listája (ha a jelentésben máshol nem szerepel)  
l. Baleseti jegyzőkönyv  
m. Képek – feliratozással, hogy mit ábrázol  
n. Kivitelező által készített műszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénzügyi (FIDIC 14.4 pontja) 
ütemterv, amennyiben ezek változtak az előző jelentéshez képest  
o. Egyéb, a Mérnök által szükségesnek tartott melléklet  



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
„Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és 
tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú 

projekt” 
 
amely létrejött egyrészről a  
 

Szervezet neve: Fegyvernek Város Önkormányzata 

Postacím: 5213 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Székhely: 5213 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Azonosító szám 
(törzsszám/cégjegyzékszám): 

736536 

Adószám: 15736534-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Tatár László polgármester 
 

Szervezet neve: Örményes Község Önkormányzata 

Postacím: 5222 Örményes, Arany János út 16. 

Székhely: 5222 Örményes, Arany János út 16. 

Azonosító szám 
(törzsszám/cégjegyzékszám): 

410128 

Adószám: 15410120-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Török Csaba polgármester 
 

Szervezet neve: Kuncsorba Községi Önkormányzat 

Postacím: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26. 

Székhely: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26. 

Azonosító szám 
(törzsszám/cégjegyzékszám): 

412276 

Adószám: 15412270-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Stassné Ullár Hajnalka polgármester 
 
által létrehozott Konzorcium, mint Megbízó 
 
képviseletében eljár: 

Szervezet neve: Fegyvernek Város Önkormányzata 

Postacím: 5213 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Székhely: 5213 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Azonosító szám 
(törzsszám/cégjegyzékszám): 

736536 

Adószám: 15736534-2-16 

Aláírásra jogosult képviselője: Tatár László polgármester 



 
valamint 
 
Név: …………………………………………  
Székhelye:  
Cégjegyzékszám:  
Bankszámlaszáma:  
Adószám:  
Statisztikai számjel:  
Képviseli:  
Telefon:  
Telefax:  
E-mail:  
Kapcsolattartó:  
mint vállalkozó, a továbbiakban: Megbízott 
 
Együttesen a továbbiakban: Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.  

 
 

Preambulum 
 

Felek rögzítik, hogy Megbízó, mint Ajánlatkérő a „Mérnök és műszaki ellenőri feladatok ellátása 
Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” tárgyú 
KEHOP-2.2.4-15-2016-00008 azonosítószámú projekt” tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési beszerzési eljárást (a 
továbbiakban: beszerzési eljárás) indított (EKR …………), melyben nyertes ajánlattevőként Megbízott 
került kihirdetésre, melynek megfelelően Felek a jelen megbízási szerződést kötik. 
 
A Ptk. 6:142. § és 6:143. § (2) bekezdésében foglaltakra is tekintettel a Felek rögzítik, és Megbízott 
kifejezetten megerősíti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően a Megbízó teljes körűen 
tájékoztatta Megbízottat a „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása 
KUNCSORBA TELEPÜLÉS” című, KEHOP-2.2.4-15-2016-azonosító számú projekthez tartozó 
Támogatási Szerződésben általa vállalt kötelezettségekről, a rá, mint Megbízottra vonatkozó 
előírásokról, valamennyi feladatról, a teljesítés feltételeiről, a rögzített teljesítési határidőkről, 
illetőleg a vállalt kötelezettségek megszegése esetén a Megbízóval, mint Kedvezményezettel 
szemben érvényesíthető jogkövetkezményekről. Mindezek mellett Megbízott akként nyilatkozik, 
hogy ezen tájékoztatást, dokumentumokat teljeskörűen megismerte, és teljeskörűnek ismeri el, 
továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket áttanulmányozta, mindezek ismeretében és 
mindezekre tekintettel köti meg jelen szerződést. 
 

1. A szerződés tárgya 
 

1.1. Jelen megbízási szerződés keretében Megbízó megbízza Megbízottat a Megbízási szerződés keretében 
a „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása KUNCSORBA TELEPÜLÉS” című, 
KEHOP-2.2.4-15-2016-azonosító számú projekt keretében megvalósuló Építési Beruházásának az 
„Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei, elektromos és gépészeti 
létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez” második, 
átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember (továbbiakban: FIDIC Sárga könyv) szerinti 
Mérnöki feladatainak ellátásával és a jelen szerződés, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok, szakmai szokványok és valamennyi kötelező dokumentum 
előírásainak megfelelő műszaki ellenőri feladatainak ellátásával.  
Megbízott feladata így különösen a FIDIC mérnöki feladatok FIDIC Sárga könyv szerinti, illetőleg az 
Építési Beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, 
valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 



266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírtak és a vonatkozó valamennyi egyéb előírás szerinti, 
valamint a jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglalt feladatok szerződésszerű ellátása. 
 

1.2. Megbízott feladata továbbá az Építési Beruházás jótállási időszakának végéig, illetve a garanciális 
felülvizsgálatot lezáró nyilatkozat kibocsátásáig, és a projekt lezárásához szükséges jelentésnek erre 
jogosult szerv általi elfogadásáig történő rendelkezésre állás keretében FIDIC mérnöki és műszaki 
ellenőri feladatok szükség szerinti ellátása. Megbízottnak közre kell működnie a projekt lezárásához 
szükséges valamennyi jelentés elkészítésében is.  
 

1.3. A részletes feladatokat jelen szerződés és mellékletei tartalmazzák. A Megbízott vállalja a feladat 
ellátását és minden erőfeszítést megtesz a projekt sikere érdekében. 
 

1.4. A Megbízott a feladatát a projekt megvalósítása érdekében kötött Támogatási Szerződés, illetve a 
vállalkozói, kivitelezői, megbízási szerződések rendelkezéseire tekintettel, azok ismeretében látja el.  
Ezen szerződésekről és a szerződések esetleges módosításáról a Megbízó mindenkor tájékoztatja a 
Megbízottat. 
 

1.5. Megbízott köteles a szerződés tárgyát képező szolgáltatást a felhívásban, valamint a műszaki leírásban 
előírtaknak megfelelően megvalósítani. 
 

 
2. Fizetési feltételek 

 
2.1. A megbízási díj nettó ………,1- Ft + ÁFA (a mindenkori hatályos ÁFA törvény szerinti adómérték) 

HUF, azaz ……… forint+ ÁFA forint (a mindenkori hatályos ÁFA törvény szerinti adómérték), mely 
magában foglalja a Megbízott szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi díj és 
költségigényt, Megbízott egyúttal vállalja, hogy a jelen bekezdés szerinti megbízási díj ellenében a 
megbízást elfogadja és vállalja annak teljeskörű, szerződésszerű teljesítését. 
Az ÁFA mértékét a számla kiállításakor hatályos ÁFA törvény rendelkezéseinek megfelelően kell 
megállapítani. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya 
alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden 
külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja. 
 
A Kbt. 131. § (2) bek. alapján a Megbízott ajánlatának egyéb értékelésre kerülő elemei: 
 
X Minőségi szempont 
-Az M/2.a. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (ME-VZ) szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó: .. hó  
-Az M/2.b. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (ME-VZ) szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó:.. hó  
-Az M/2.c. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (ME-G) szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó:.. hó 
-Az M/2.d. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (ME-V) szakember jogosultság 
megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata, min 0 hó, max 24 hó:.. hó 
 

2.2. A szerződés finanszírozása a „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása 
KUNCSORBA TELEPÜLÉS” című, KEHOP-2.2.4-15-2016-azonosító számú projekt keretében az 
Európai Unió, valamint a Magyar Állami Költségvetés által biztosított támogatásból történik.  
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 94,827813 %-a. A támogatási intenzitás 
változása az arra jogosult szervezet határozata alapján lehetséges, ez azonban nem jelenti jelen 
szerződés módosítását. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a 
Megbízót terheli. 
 

                                                        
1 a szerződés aláírásakor kitöltendő 



2.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez vezető ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a 
kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). 
 

2.4. Megbízott feladatainak ellátásért az alábbiak szerint nyújthat be számlákat: 
Megbízó előleget nem fizet.  
A kivitelezési feladatok készültségi fokának és előrehaladásának üteméhez kötött százalékos mértékben 
- a teljesített és a Megbízó által igazolt tevékenysége alapján – Megbízott jogosult részszámlát kiállítani. 
Megbízó a szerződés teljesítése során lehetővé teszi a havonta történő részszámlák benyújtását a 
folyamatos teljesítésre tekintettel. 
 

2.5. A megbízási díj a számlában szereplő szolgáltatások teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően 
benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteinek a kifizetésre 
kötelezett szervezet általi kézhezvételét követően 30 napos fizetési határidővel, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően, 
utófinanszírozással, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Megbízott szerződésben rögzített 
bankszámlájára. 
 

2.6. Megbízott a végszámláját csak a projekt kivitelezési munkálatainak kivitelezésére létrejött valamennyi 
építési és szolgáltatási szerződés alapján a projekt engedélyeknek és hatályos jogszabályoknak 
megfelelő kivitelezéséhez kapcsolódó mérnöki, műszaki ellenőrzési feladatainak teljesítéséről szóló 
zárójelentés Megbízó általi elfogadása után kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be. 
 

2.7. A Megbízók részéről a teljesítésigazolásra jogosultak: …………. vagy az általa meghatalmazott 
személy. 
 

2.8. A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 
valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján. 
 

2.9. A Megbízott tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz igénybe, a feladat elvégzését 
követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenértékből. Az alvállalkozók kifizetését a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kell 
teljesíteni. 
 

2.10. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a hatályos jogszabályoknak, továbbá jelen 
szerződésnek mindenben megfelelő számla Megbízó általi hiánytalan kézhezvétele keletkeztet. 
 

2.11. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó, mint szerződő hatóság a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot. 
A Magyar Államkincstár működési rendjéből adódó késedelem a Megbízónak nem róható fel. 
 

2.12. Felek kifejezetten rögzítik, hogy abban az esetben, ha a jelen szerződés hatályba lépésének napján az 
Építési Beruházás megvalósítása már folyamatban van, és az már valamely mértékű készültségi fokba 
lépett, úgy Megbízó a jelen szerződés hatályba lépésének napján tájékoztatja Megbízottat, hogy a 
szerződés hatálybalépésekor az Építési Beruházás készültségi foka milyen százalékos arányú volt. 
Tekintettel arra, hogy a Megbízott teljesítése a szerződés hatálybalépését követően kezdődik, Megbízott 
kizárólag a jelen szerződés hatálybalépését követő előrehaladásnak megfelelően jogosult a teljesítésével 
arányos számla benyújtására. A Megbízott teljesítése előrehaladásának mértékét ez esetben akként kell 
meghatározni, hogy az Építési Beruházás jelen szerződés hatályba lépésekor fennálló készültségi fokára 
tekintettel az Építési Beruházás teljesítéséhez még szükséges arányú készültségi fokot kell 100%-nak 
tekinteni és alapul venni, és az erre vetített előrehaladás mértéke tekintendő a Megbízotti teljesítés 
előrehaladása arányának, tehát a teljesítésével arányos számla alapját képező előrehaladásnak. 
 

2.13. Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Megbízott adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. Továbbá a Megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 



köteles tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, melyet jelen szerződés aláírásával Megbízott 
elfogad. 
 
 

2.14. A külföldi adóilletőségű Megbízott köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Megbízottra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
 
 

3. A szerződés időtartama 
 

3.1. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltak alapján az eljárást megindító 
felhívásban jelen szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltétel került kikötésre, melynek 
megfelelően a szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor Megrendelő a projekt 
tekintetében támogatási szerződést köt (1.feltétel), továbbá a kivitelezésre irányuló szerződés 
eredményes lefolytatása (hatályba lépése, 2. feltétel). Amennyiben a szerződés hatályba 
lépésére annak aláírásától számított 6 hónapon belül nem kerül sor, úgy a felek mentesülnek az 
ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhetőek. 

3.2. A megbízási szerződés időtartama a szerződés hatálybalépésének napjától valamennyi 
szerződéses feladat teljesítéséig tart. Amennyiben a kivitelezés műszaki átadás-átvétele 
bármilyen okból kifolyólag a tervezettől később kerül sor, úgy Megbízott köteles jelen szerződés 
alapján a feladatait a kivitelezés módosult sikeres műszaki átadás-átvételének pénzügyi zárásáig 
ellátni, amely csúszásból fakadóan Megbízott többletköltségre semmilyen jogcímen nem tarthat 
igényt. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítésének tervezett időtartama 20 
hónap, ezt követően pedig a Projekt során megkötésre kerülő kivitelezésre irányuló szerződés(ek)ben 
rögzített 36 hónap jótállási időszak végéig és azt követően a garanciális felülvizsgálatot lezáró 
nyilatkozat kibocsátásáig, és a projekt lezárásához szükséges jelentésnek erre jogosult szerv általi 
elfogadásáig, de minimum a kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 20 hónap 
időtartamban Megbízott köteles rendelkezésre állni. A szerződés időtartama várhatóan ezen 
jótállási időszakkal együtt 56 hónap, azaz ötvenhat hónap rendelkezésre állás. A Megbízott a 
feladatai ellátását a szerződés hatálybalépését követő első naptól köteles megkezdeni. Megbízott 
a megvalósítás időtartamát követően köteles a zárójelentés előzetes változatát elkészíteni és 
Megbízó részére átadni, jelen szerződés 7.7. pontjában foglaltak szerint. A megvalósítás 
időtartamát követő rendelkezésre állási időszak alatt a Megbízott feladata a projekt záró 
beszámolójának elkészítésében való közreműködés és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek, 
illetve az ezen időszakra a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feladatok ellátása. 
 

3.3. Megbízottnak közre kell működnie a projekt zárásához kapcsolódó valamennyi jelentéstétel 
kötelezettség teljesítésében a jelentés elkészítésében, illetőleg annak véglegesítése során együtt 
kell működnie az Építési Beruházás megvalósítására vonatkozó szerződés(ek) vállalkozójával. 
 

3.4. Az Építési Beruházás jótállási időszakára és az azt követő garanciális felülvizsgálatot lezáró 
nyilatkozat kibocsátásáig tartó rendelkezésre állási időszakra vonatkozó Megbízotti díj a 
megbízási díj részét képezi. A rendelkezésre állási időszakban nincs számlázás/kifizetés. 
 

3.5. A Megbízott feladata a rendelkezésre állási időszakban a létesítmények utó felülvizsgálatával, azok 
előírásszerű üzemelésével kapcsolatos ellenőrzések során képviselni a Megbízót. A Megbízott 
közreműködik az esetleges hibák, eltérések feltérképezésében. A Megbízott köteles eljárni az esetleges 
kiegészítő vagy pótmunkák tekintetében. Felek rögzítik, hogy Megbízó az Építési Beruházás jótállási 
időszakában évente egy alkalommal utófelülvizsgálatot tart, amennyiben pedig a rendeltetésszerű 
használatot ellehetetlenítő hiba merül fel, akkor eseti (rendkívüli) utófelülvizsgálatot tarthat. Felek 
kifejezetten rögzítik, hogy Megbízott az Építési Beruházás jótállási időszakának utolsó 30 napjában 
köteles teljeskörű utófelülvizsgálatot tartani és köteles az annak során felmerült jótállási (garanciális) 



igények körébe sorolható valamennyi észrevételt, hibát, hiányosságot, nem megfelelőséget a 
Megbízónak a jótállási idő befejezése előtt 10 nappal írásban jelezni. Az Építési Beruházás jótállási 
időszakának leteltét követően Megbízott köteles a még esetlegesen folyamatban lévő jótállási 
(garanciális) igények keretében teljesített javításokat, korrekciókat a jótállási időszakot lezáró 
felülvizsgálat keretében megvizsgálni és Megbízott köteles garanciális felülvizsgálatot lezáró 
nyilatkozatot kibocsátani és azt Megbízó részére átadni, mely nyilatkozat tartalmazza az Építési 
Beruházás jótállási időszakában keletkezett valamennyi garanciális igény teljesítésével 
kapcsolatos indokolt Megbízotti álláspontot. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha az Építési 
Beruházás több szerződés alapján valósul meg akkor minden egyes szerződés jótállási időszaka 
tekintetében köteles Megbízott a jelen bekezdésben foglalt eljárásrendet követni és garanciális 
felülvizsgálatot lezáró nyilatkozatot kibocsátani. A jelen szerződés időtartama pedig ez esetben 
az időben legkésőbbi garanciális felülvizsgálatot lezáró nyilatkozat kibocsátásáig tart. 
 
 

4. A szerződés felmondása, módosítása 
 

4.1 A jelen Szerződésre a magyar jog szerződés felmondási és megszüntetési szabályai irányadóak, a jelen 
Szerződésben szabályozott különleges kikötésekkel. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést 
kizárólag a Kbt. 141. §-a szerinti esetekben módosíthatják. Felek a jelen megbízási szerződésben 
szabályozott jogviszonyukat tartós megbízási jogviszonynak tekintetik, tekintettel a megbízás 3.2 
pontban meghatározott rendkívül hosszú határozott időtartamára, ezért a Ptk. 6:278. § (4) bekezdésében 
foglaltakkal élve a felek a felmondás jogának korlátozásában állapodnak meg. Felek a felmondás jogát 
akként kívánják korlátozni, hogy a megbízási jogviszony kizárólag a szerződés 4.3 és 4.6 - 4.9 
pontjaiban foglalt esetek fennállása esetén szüntethető meg felmondással, és a felek kizárják a szerződés 
rendes felmondásának lehetőségét. Felek megállapodnak továbbá, hogy kizárják a szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségét. 
 

4.2 Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés azonnali hatályú felmondásra ad 
lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. 
 

4.3 A Szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megbízó a Megbízotthoz intézett 
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha: 

 a Megbízott szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak minősül az a 
szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl meg, vagy amely a Projekt (határidőre 
történő) megvalósulását veszélyezteti); 

 a Megbízott a Megbízó által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a Megbízó ismételt 
írásbeli felszólításának, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; 

 Megbízott a jelen szerződés rendelkezéseit sértő módon vesz igénybe közreműködőt, ideértve 
értelemszerűen az alvállalkozót is; 

 a Megbízott ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megbízó által adott utasításokat; 
 a Megbízott ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve 

egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul (ide nem értve a. kivéve az 1991. évi IL. törvény 
(Csődtv.) 11. § (2) bekezdésében foglaltakat), vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül, felfüggeszti 
gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; 

 jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy 
bűncselekmény miatt; 

 a Megbízott nem biztosítja (vagy nem újítja meg) az előírt bankgaranciát vagy biztosítást, vagy a 
garanciát nyújtó bank vagy a biztosító tevékenységi engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált 
és a Megbízott haladéktalanul nem ad újabb bankgaranciát, vagy nem köt újabb biztosítást. 

 A Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az érdekeit, különösen a projekt 
előrehaladását vagy a jó hírét sértő esemény következik be, arról tudomást szerez. 
 

4.4 Vállalkozó ajánlatában bemutatott, az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet, valamint 
szakembert, továbbá az értékelés folyamán figyelembe vett személyi állományt kizárólag a Kbt. 138. § 



(2) és (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések teljesítése mellett cseréli le, amennyiben a módosítás a 
Kbt. 141. § szabályainak megfelel, 
 
 

4.5 A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a Megbízott azonnal és 
oly módon köteles befejezni a szerződés szerinti feladatokat teljesítését, hogy az ennek kapcsán 
felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa. 
 

4.6 A Megbízott a Megbízó részére küldött 90 napos felmondási idővel felmondhatja a Szerződést, ha a 
Megbízó: 

 írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbízó által elfogadott teljesítés után járó összegeket, 
azok esedékessé válásától számított 180 nap eltelte után sem; vagy 

 ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit 
Megbízott jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megbízó súlyos 
szerződésszegést követ el. 
 

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

4.8 Megbízó köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Megbízott tekintetében a beszerzési eljárás során 
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a beszerzési eljárásból. 
 

4.9 Megbízó 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 
beszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Megbízott nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Megbízott személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;  
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; vagy 
d) bármilyen okból kifolyólag az építési beruházás ellehetetlenül. 
 

4.10 Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, 
amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 
 

4.11 A jelen Szerződés esetében irányadók a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései. 
 

4.12 A Fél szerződésszegést követ el különösen, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek 
bármelyikét. 
 

4.13 A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért. 
 

4.14 A szerződés Megbízotti felmondása esetén a Megbízott köteles a teljesítést nem veszélyeztető módon 
meghatározni a felmondási időt figyelembe véve a 4.6. pontot. Ez nem vonatkozik az azonnali hatályú 
felmondás esetére. 
 



4.15 Felmondás esetén a Felek elszámolnak egymással és a Megbízott köteles minden, a projekttel 
kapcsolatban nála lévő adatot, iratot, adathordozót, címjegyzéket, stb., annak készültségi állapotától 
függetlenül a Megbízónak azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlését követő 3, míg rendes 
felmondás esetén a felmondás közlését követő 15 napon belül tételesen átadni. Köteles továbbá minden 
szükséges jognyilatkozatot megtenni a projekt Megbízói vagy más Megbízotti folytatása érdekében. 
 

4.16 A Szerződés bármely módosítását kizárólag a magyar jogszabályok és kiemelten Ptk., illetőleg a 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban, írásban, a Szerződéssel 
azonos módon lehet megkötni. 
 

4.17 Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt szükséges, a 
változtatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell viselnie. A Megbízó jogosult ezen igazolt 
költségeket az esedékes megbízási díjba beszámítani. 
 

4.18 A Megbízott köteles 3 napon belül írásban értesíteni a Megbízót a szerződési feltételekben megadott 
kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának 
megváltozásáról vagy bármilyen egyéb, a teljesítés szempontjából lényeges változásról. 
 

4.19 Bármilyen személy vagy eszköz bevonása a teljesítésbe csak a magyar jogszabályok szerint (azoknak 
megfelelően) lehetséges. Ezen pont teljesüléséért a Megbízott a felelős. 
 

4.20 A Megbízott csak a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával változtathatja meg a szolgáltatások 
körében eljáró közreműködőit és az általuk a Szolgáltatások elvégzéséhez a Szerződésben kikötött 
hozzájárulás mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali 
hatályú felmondásra adhat okot a Megbízó döntése alapján. 
 

4.21 A közreműködő a szolgáltatások teljesítéséhez további közreműködőt nem vehet igénybe. 
 

5. Minőségügyi folyamatok, A szerződés megerősítése 
 

5.1. A Megbízott teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megbízó számára.  
 

5.2. A Megbízottat –olyan okból amelyért felelős- a jelen Szerződésben meghatározott bármely 
kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A 
Megbízott egyes kötelezettségei elvégzésének határidejére a jelen szerződésben és annak mellékleteiben 
meghatározott határidők, valamint az egyes feladatokra a Megbízó és Megbízott között a szerződés 
teljesítése során előzetesen, írásban megállapított határidők az irányadók. A kötbér alapja a nettó 
megbízási díj. A kötbér mértéke 0,2%/naptári nap. 
 

5.3. A Megbízó érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét. 
 

5.4. Késedelmi kötbér: Amennyiben a késedelmes napok száma eléri a 120 naptári napot, a Megbízó jogosult 
a szerződés – anélkül, hogy az érdekmúlását bizonyítania kellene – azonnali hatállyal felmondani, illetve 
a szerződéstől elállni. 
 
A jelen szerződésben meghatározott bármely feladat nemteljesítése esetén a Megbízó jogosult a jelen 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. A feladat nemteljesítésének minősül a meghatározott 
időpontban teljesítendő feladat elmaradása esetén a késedelmes napok száma a 120 naptári napot eléri. 
, egyéb feladatok tekintetében. 
 

5.5. Megbízottként szerződő félnek a jelen szerződés szerinti rendelkezésre állási kötelezettség teljes 
időtartamának lejártáig rendelkezésre kell állnia. 
 
Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítés esetén, ha a hiba kijavítására nincs mód, vagy a hiba kijavítására 
120 napon belül nem kerül sor Megbízott hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. Mértéke minden 



megkezdett naptári napra a hiba kijavításáig a megbízási díj 0,2 %-a, legfeljebb (hibás teljesítési kötbér 
maximuma) a nettő megbízási díj 30%. A 120 naptári napot meghaladó hibás teljesítés esetén 
Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán nyertes ajánlattevő 
meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.Megbízottnak a szerződés hatálybelépésének időpontját 
követő 5 munkanapon belül rendelkeznie kell jelen projektre vonatkozó érvényes mérnöki 
tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással, amelynek értéke eléri évente a 10 millió forint 
összeget és káreseményenként a 5 millió forint összeget. 
 

5.6. Megbízottnak a szerződés hatálybelépésének időpontját követő 5 munkanapon belül rendelkeznie kell 
jelen projektre vonatkozó érvényes mérnöki tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással, 
amelynek értéke eléri évente a 10 millió forint összeget és káreseményenként a 5 millió forint 
összeget. 
 

5.7. Megbízott tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok 
vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen 
és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Megbízott köteles mindenféle 
korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a mindenkori Közreműködő Szervezet és/vagy Irányító 
Hatóság, a Támogató az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, 
az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja és/vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és 
teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos 
dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket 
rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  
 
Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Megbízott köteles megtéríteni az ellenőrzés általa 
történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett károkat 
(különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit). 
 

5.8. A Megbízott tevékenységét a FIDIC Sárga Könyv dokumentumában rögzített előírások szerint végzi. A 
Megbízott a jelen pontban foglalt kivételekkel a Változtatásokra vonatkozó FIDIC 13.1, 13.2 és 13.3 
Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos FIDIC 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási 
jogköreit a Megbízó és az uniós támogatással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések alapján szükséges 
szervezetek jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét képező „Útmutató a 
Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés módosításához” szerint. 
 
Felek megállapodnak, hogy bármely olyan esetben, amikor a FIDIC 20.1 Alcikkely alkalmazásának 
lehetősége merül fel és elutasításnak lehet helye, abban az esetben az elutasításra Megbízott önállóan 
Megbízó jóváhagyása nélkül jogosult, és amennyiben az elutasítás feltételei állnak fenn úgy arra 
önállóan saját döntés alapján Megbízó előzetes jóváhagyása nélkül köteles is. Amennyiben a 7. számú 
melléklet és a vonatkozó jogszabályok – így különösen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet – szerinti 
eljárásrend során előzetes egyeztetés (minőségbiztosítás), ellenőrzés, vagy esetlegesen utóellenőrzés, 
utólagos ellenőrzés során igazolódik be, hogy elutasításnak lett volna helye, úgy Megbízott ennek 
kockázatait és következményeit viselni köteles. Ennek keretében Megbízott köteles megtéríteni 
Megbízó ebből eredő valamennyi szerződésszegéssel okozott kárát, továbbá tekintettel a 
következmények előre láthatóságára a következményi károk teljeskörű megtérítésére is köteles. 
 

6. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendje, értesítések 
 

6.1. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét határozzák meg: 
 Jelen szerződés  
 A beszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat 
 A beszerzési eljárás ajánlati felhívása és esetleges módosításai, valamin a beszerzési eljárásban nyújtott 

kiegészítő tájékoztatás(ok) (amennyiben az eljárás tekintetében releváns) 
 A beszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumok feladatleírása 



 Ütemtervek 
 Levelezések és értesítések 
 Támogatási Szerződés és amennyiben arra sor került annak módosítása(i) 
 Egyéb okmányok 

 
6.2. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy egymással folytatott kommunikációban, és az egyes 

feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben, különösen érvényesül ez a 
kötelezettség a Megbízott által készített javaslatok, Megbízói döntést igénylő kérdések és azok szakmai 
előkészítése körében. A szerződés teljesítése során a dokumentálás lehetőség szerint elektronikus 
adathordozókon történik, és amennyiben az megoldható, úgy csak a felek által elfogadott utolsó verziók 
kerülnek kinyomtatásra, amelyet személyesen vagy postán kell eljuttatni a Felek meghatározott címére. 
Felek rögzítik, továbbá, hogy az egymás közötti kommunikációban csak az indokolta szükséges 
dokumentumok kerülnek kinyomtatásra, amennyiben a dokumentum, üzenet tartalma nem igényli, úgy 
azt nem nyomtatják ki. Felek törekednek az újrahasznosított papír használatára, lehetőség szerint két 
oldalas nyomtatással, valamint a jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas 
nyomtatványok felhasználására. 
 

6.3. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére 
határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig 
tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a 
Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek. 
 

6.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, 
igazolást vagy utasítást a Ptk-nak megfelelő módon kell rögzíteni. 
 

6.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A szóbeli 
közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásba foglalták. 
 

6.6. A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges 
és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A Megbízott köteles az így kapott 
dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megbízónak. 
 

6.7. Teljesítés során a munkanyelv a magyar nyelv. Abban az esetben, ha valamelyik Fél olyan személyt von 
be, aki a magyar nyelvet nem ismeri tárgyalási szinten, köteles minden - akár informális - megbeszélés, 
jogcselekmény, esemény, stb., során tolmácsot biztosítani. Ebben az esetben is a Megbízott köteles 
elkészíteni a nem magyar nyelven készült jelentés, dokumentum, stb. magyar nyelvű fordítását. 
Amennyiben a nem írásos, hanem szóbeli nem magyar nyelvű beszámoló történik, akkor a megbízott 
köteles a Megbízó és érdekkörében eljáró személyek részére a szükséges tolmácsolást biztosítani. 
 

6.8. A Megbízó kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetőségeik: 
 
Név:  
Postacím: 
Telefon:  
Telefax:  
E-mail:  
Döntési jogosultsága: önálló 
 
 

6.9. A Megbízott kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetőségeik:  
 
Projektvezető: 
Név:  
postacím:  
telefon:  



mobiltelefon:  
Telefax:   
E-mail:  
Döntési jogosultsága: önálló 
 
 

7. A Megbízott jelentési kötelezettségei 
 

7.1. A Megbízott feladatainak teljesítése során előrehaladási jelentéseket készít a feladatleírásban 
meghatározott tartalommal, az ott meghatározott időközönként és a Megbízóval egyeztetett módon. A 
Megbízott tevékenységének időtartama végén zárójelentést készít, melynek alkalmasnak kell lennie 
arra, hogy felhasználásával Megbízó a projekt zárójelentését el tudja készíteni és időben a támogatásra 
vonatkozó szabályok szerinti megfelelő szervezetnek benyújthassa. A Megbízott jelen szerződés szerinti 
valamennyi jelentéstételi és a Megbízó jelentéstételi kötelezettségeivel kapcsolatos közreműködési 
feladatait úgy köteles ellátni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy felhasználásával Megbízó a projekt 
kivitelezési feladataival kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja 
azt a támogatásra vonatkozó szabályok szerinti megfelelő szervezetnek benyújthassa. 
 

7.2. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a teljesítésről és a Projektről. 
A Megbízott a Projekttel kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekről - a rendszeres írásos 
jelentésein túlmenően is - folyamatosan tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen információt 
bekérhet a Megbízottól, és jogosult azokat ellenőrizni. 
 

7.3. A Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz a 
Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékoztatók összeállításában. 
 

7.4. A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során készített előrehaladási jelentéseket pénzügyi jelentéssel 
kell kiegészítenie.  
 

7.5. A jelentéseket olyan formában kell elkészíteni, ahogy azt a Megbízó kéri. A Megbízó a szakmai 
szokások, saját belső nyilvántartási rendszere és a projektjelentés(ek) által indokolt formákat írhatja elő 
magyar nyelven, nyomtatott formában. A Megbízott köteles a megfelelő színvonalú jelentések 
nyújtására mind formai, mind tartalmi szempontból. 
 

7.6. A sikeres műszaki átadás- átvételt követően a Megbízottnak zárójelentést kell összeállítania. A 
zárójelentés mellé kritikai tanulmányt kell mellékelnie azokról a jelentős problémákról, amelyek a 
Projekt megvalósítása során felmerültek. 
 

7.7. Minden számlához előrehaladási jelentést, a végszámlához pedig zárójelentést kell mellékelni. A 
zárójelentés végleges változatát az Építési Beruházás teljeskörű és sikeres műszaki átadás-átvételének 
lezárását és valamennyi esetleges hiba kijavítását, korrekció elvégzését követő 15 napon belül kell 
eljuttatni a Megbízóhoz.  
 

7.8. Abban az esetben, ha a Megbízott tevékenységének befejezése a Projekt zárás időpontja utánra esik, 
akkor előzetes zárójelentést kell benyújtania. 
 

7.9. A Megbízónak a kézhezvételtől számított 30 napon belül értesítenie kell a Megbízottat a részére küldött 
dokumentumokat vagy jelentéseket érintő döntéséről. Elutasítás esetén döntését indokolni köteles. A 
zárójelentés esetében a fenti határidő legfeljebb 30 nap. Ha a Megbízó határidőn belül nem tesz 
észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbízott kérheti azok írásbeli elfogadását. Ha a 
Megbízó az írásbeli kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül sem tájékoztatja a Megbízottat 
észrevételéről, a dokumentumokat és jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni. 
 

7.10. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által végrehajtandó módosításoktól 
függően hagy jóvá, a Megbízó a kért módosítások végrehajtására határidőt ír elő. 



 
7.11. A Megbízó a Megbízott által összeállított és elküldött jelentések és egyéb dokumentumok 

jóváhagyásával igazolja azok Szerződésnek való megfelelését. 
 

8. A Felek egyéb megállapodásai 
 

8.1. Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni, melynek biztosítása 
érdekében a Felek kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatosan kapcsolatot 
tartanak. A Felek kapcsolattartóinak személyét a jelen szerződés 6.8. és 6.9. pontjai tartalmazzák. 

 
8.2. A Megbízott által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt műszaki ellenőr illetve további szakemberek: 
 
- A műszaki ellenőr neve:  
- Nyilvántartási száma és névjegyzéki jele: 
- Telefonszáma:  
- e-mail címe:  

 
A teljesítésbe bevonni kívánt további szakemberek: 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
……………………… 
 
 

 
8.3. Megbízott köteles a szerződés tárgyát képező feladatokat a jelen szerződés, valamint az ajánlata 

tartalmának megfelelően megvalósítani. 
 
8.4. Megbízott mindenkor köteles a hatályos jogszabályok, illetve a vonatkozó szerződések betartásával, 

betartatásával a Megbízó érdekeinek teljes körűen érvényt szerezni.  
 
8.5. A megbízói érdekérvényesítés körében a Megbízott kizárólag azokban az ügyekben, kérdésekben 

jogosult harmadik személy irányában jognyilatkozatot tenni, mely(ek)re a Megbízó kifejezetten 
felhatalmazza. Megbízott azokban az ügyekben, melyekben a Megbízó képviseletének szükségessége 
felmerül, köteles a Megbízó jóváhagyásának, döntésének megfelelően eljárni, az ügyekben.  

 
8.6. Megbízott feladatát képezi a kivitelezés során felmerülő és a Megbízó jóváhagyását igénylő szakmai 

kérdésekben a hozzájárulásokkal kapcsolatos döntések előkészítése. A Megbízott felelősséggel tartozik 
azért, hogy az ellenőrzési kötelezettségének olyan időben, módon és ütemezéssel tegyen eleget, mely a 
kivitelezés előrehaladásához legjobban illeszkedik, azt elősegíti és nem akadályozza.  

 
8.7. Megbízott kötelezettsége és felelőssége annak eldöntése, hogy valamely kérdés olyan súlyú-e, mely a 

Megbízó előzetes jóváhagyását, döntését igénylik. A projekt eredményességét, a megvalósítás módját, 
a határidőket érintő döntéseinek meghozatalát megelőzően a Megbízott köteles konzultálni a 
Megbízóval, illetőleg a Megbízó jóváhagyását kérni. 

 
8.8. A Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik a közösségi támogatás vagy a társfinanszírozói támogatás 

tekintetében a Megbízó valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben az a 
Megbízottnak felróható bármely okból következik be. 

 
8.9. Megbízott köteles változások, vállalkozói követelések kezelése tekintetében a vonatkozó előírások 

alapján és jelen szerződés szerint eljárni. 
 



8.10. Megbízott köteles az e-naplóba történő bejegyzéssel, a Megbízó kapcsolattartójának pedig ezen felül 
írásbeli bejelentéssel is felhívni a figyelmét minden olyan tényre, amely az általa ismert adatok alapján 
a megvalósítás eredményességét befolyásolja és amelynek ismerete a Megbízó érdeke is egyben.  

 
8.11. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a változtatások, vállalkozói követelések és ezek esetleges 

következményeként szükséges szerződés módosítás a szerződéses előírásokon és a vonatkozó 
jogszabályokon túlmenően a támogató szervezet által kiadott vagy kiadásra kerülő hatályos Útmutató a 
Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentum 
szerint jár el. 

 
8.12. A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és részt 

vehet a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen túlmenően rendszeresen és 
folyamatosan ellenőrizheti a Szolgáltatások teljesítését. 

 
8.13. A Megbízó a Projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet ütemezéséről saját hatáskörben 

dönt, a pénzügyi fedezet feletti rendelkezési jogot nem adja át a Megbízottnak. A fedezet ütemezésénél 
tekintettel kell lenni a finanszírozási források elérhetőségére és a szabályaira. 

 
8.14. Megbízott köteles a kivitelezővel, vagy bármely alvállalkozójával folytatott kommunikáció minden 

lényeges elemét írásban, visszakereshető rendszerességgel dokumentálni, az egyeztetésekről, 
megbeszélésekről, koordinációkról feljegyzést és/vagy jegyzőkönyvet készíteni.  

 
8.15. A Megbízottnak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell 

teljesítenie a Szolgáltatásokat. 
 
8.16. Megbízott köteles a Megbízó vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett munkavédelmi, 

munkaügyi, illetve egyéb hatósági ellenőrzéseken részt venni, annak eredményéről a Megbízót 
tájékoztatni. 

 
8.17. A Megbízott köteles minden, szakcégtől elvárható intézkedést megtenni a Projekt határidőre történő, 

műszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása érdekében. 
 
8.18. A Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott megítélése szerint 

az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit, vagy a Megbízó szakszerűtlen vagy jogellenes utasítást ad, 
vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon 
belül - ha ez nem okoz érdeksérelmet, ha érdeksérelmet okoz azonnal - értesítenie kell a Megbízót, 
feltárva részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az 
utasítást a Megbízott értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott - jogszabályi kivételektől 
eltekintve - köteles az adott utasítást végrehajtani. 

 
8.19. Megbízottnak meg kell tagadnia azonban az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy 

hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. Az 
utasítás figyelmeztetési vagy az utasítás megtagadására vonatkozó kötelezettség elmulasztásával 
kapcsolatos minden kockázatot a Megbízottnak kell viselnie. 

 
8.20. A Megbízott részéről Projektvezető Mérnök vezeti a Projektet, aki a Megbízó nevében a Projekt 

végrehajtásának ellenőrzéséért felelős természetes személy. A Projektvezető Mérnök a Szerződés 
teljesítése körében teljes körűen eljár a Megbízó nevében, az alább megjelölt körtől eltekintve, amely 
esetekben be kell szereznie a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulását: 

 joglemondás, 
 vitás jog elismerése, 
 egyezségkötés, 
 pénz átvétele, 
 a Megbízott által kifogásolt utasítás megerősítése, 



 a Szerződés módosítása (ez nem érinti a szerződés keretei belüli 
 utasításadási jogot), 
 a Szerződés megszüntetése, 
 szerződés létrehozása. 
 
8.21. A Megbízó a Szerződés teljesítése érdekében együttműködik a Megbízottal, ami nem járhat azonban - 

kifejezett Megbízotti kötelezettségszegés esetét leszámítva - azzal, hogy a Megbízott mentesül a 
teljesítés alól. 

 
8.22. A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója, szakmája etikai és egyéb 

szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. A Megbízó nevében kötelezettséget 
annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat. 

 
8.23. Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint 
a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Megbízott a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megbízót tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben 
közölt adatainak változásáról. Megbízott a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló 
alvállalkozót. A Megbízó részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást 
nem kell benyújtani. E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú 
felmondásra ad okot. 

 
8.24. A Megbízott és valamennyi közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a Szerződéssel 

kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum vonatkozásában 
a Szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli 
hozzájárulását, - jogszabályban előírt kötelezettség kivételével - sem a Megbízott, sem közreműködői 
nem közölhetnek a Szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel illetve 
nem hozhatják azokat nyilvánosságra. A Megbízott és közreműködője a Szerződés keretein kívül nem 
használhatja fel a Szerződés teljesítése céljából készített tanulmányokat, terveket, az elvégzett tesztek 
és kutatások eredményeit. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, 
amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság, vagy a Támogatási Szerződés rendelkezései 
kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő átadására, vagy nyilvánosságra 
hozására. 

 
8.25. A Megbízott és Közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti vagy 

veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni kötelezettségei teljesítését. E rendelkezés megsértése esetén a 
Megbízó a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult. 

 
8.26. A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozza 

vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Megbízott 
vagy közreműködői részéről a Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Megbízott 
- a jelen Szerződésbe foglalt egyéb rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles 
összeférhetetlenné vált közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt 
bármilyen összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót. 

 
8.27. A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elhárítására tett intézkedések megfelelőek-e, 

és előírhatja további intézkedések megtételét. 
 
8.28. Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem szünteti meg, a 

Megbízó - a jelen Szerződésből fakadó egyéb jogainak sérelme nélkül - azonnali hatállyal felmondhatja 
a Szerződést. 

 



8.29. A Megbízott és Közreműködője a Projekttel kapcsolatban csak a Szerződés keretein belül működhet 
közre. A Szerződés hatálya alatt a Megbízott és Közreműködői nem végezhetnek olyan üzleti, gazdasági 
tevékenységet, amely során kapcsolatba kerülnek a Projekt kivitelezésében, megvalósításában 
közreműködő vállalkozókkal, szállítókkal vagy azok bármelyik alvállalkozójával, egyéb 
közreműködőjével. Amennyiben a Megbízott vagy Közreműködői a vállalkozói, szállítói ajánlat 
Megbízó részére történő benyújtásakor, a Szerződés vagy a vállalkozási, szállítási szerződések 
aláírásakor az előbbiekkel üzleti kapcsolatban állnának, azt kötelesek írásban a Megbízónak bejelenteni 
és a Megbízó kérésére azt haladéktalanul megszüntetni. Megbízott sem a vállalkozóktól, szállítótól, sem 
az alvállalkozóktól vagy egyéb közreműködőktől semmifajta előnyt, szolgáltatást nem fogadhat el, és 
ezen rendelkezéseket köteles a Közreműködőivel betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértése 
súlyos szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel a Megbízó jogosult a Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. 

 
8.30.  Megbízott a szerződésszerű teljesítéskor köteles a Projektre és a Szolgáltatásra vonatkozó valamennyi 

tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak, beleértve a saját és a Projekten 
dolgozó vállalkozó(k) és szállító(k) teljes körű pénzügyi elszámolását is. 

 
8.31. A Megbízottnak biztosítania kell alvállalkozói számára azon eszközöket és felszereléseket, amelyek 

leginkább elősegítik a Szolgáltatások hatékony teljesítését. 
 
8.32. A Megbízott felelős Közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Megbízott 

magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megbízónak valamely Közreműködő igénybevételéhez 
adott hozzájárulása nem mentesíti a Megbízottat a Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól. 

 
8.33. A teljesítéssel kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat Megbízottnak legalább a Projektre vonatkozó 

előírásoknak vagy ha ez hosszabb akkor jogszabályban előírtaknak megfelelő időre és az előírt formának 
megfelelően a meg kell őrizni. A nyilvántartások a bevételekre és kiadásokra vonatkozó 
dokumentumokból, továbbá egy leltárból állnak, mely különösen a munkaidő-elszámolásokat, a 
kifizetési bizonylatokat, valamint az elszámolható kiadásokra vonatkozó számlákat és kifizetési 
bizonylatokat tartalmazzák. A nyilvántartások megőrzésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

 
8.34. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig azután hét éven át (illetve amennyiben a hatályos 

számviteli törvény vagy bármely jogszabály a nyilvántartás részét képező valamely dokumentumra 
hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben megjelölt időtartamon át) a Megbízottnak 
lehetővé kell tenni a Megbízó vagy az általa meghatalmazott más személy számára a Szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó nyilvántartások és számlák ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, valamint azokról másolatok 
készítését. 

 
8.35. A projektben a Megbízott részéről közreműködő helyébe lépő másik megbízotti közreműködőnek 

legalább ugyanolyan képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, ami szükséges a szerződésszerű 
teljesítéshez. 

 
8.36. A Megbízott részéről közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerülő költségeket a 

Megbízottnak kell viselni. 
 
8.37. Amennyiben a Megbízó megítélése szerint valamely Közreműködő a Szolgáltatások teljesítését nem 

megfelelően végzi, vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye vagy 
mulasztása a Szerződés megszegésének körében még nem értékelhető, továbbá, ha kiválasztása nem a 
Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással kérheti a Megbízottól a Közreműködő 
leváltását. A Megbízott haladéktalanul köteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles 
gondoskodni a leváltott Közreműködő megfelelő pótlásáról. 

 



8.38. A Megbízottnak írásos jóváhagyásra be kell nyújtania a Megbízóhoz a Közreműködők kijelölésére 
vonatkozó kérést. A Megbízó 30 napon belül köteles válaszolni a kérésre, elutasító válasz esetén 
döntését indokolni köteles. 

 
8.39. A Megbízottnak ellenőriznie kell, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a 

KEHOP támogatásnak és az engedélyes tervnek megfelelően a Kivitelező a lehető legteljesebb 
mértékben minimalizálja. Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az 
anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék 
stb. megelőzése érdekében kötelező. Erre vonatkozóan az előrehaladási jelentésben dokumentálási 
kötelezettsége van.  

 
8.40. Megbízó köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés 

megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a beszerzési eljárás során kizáró 
ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a beszerzési eljárásból. 

 
8.41. Jelen szerződés 4.7 pontja szerinti felmondás esetén a Megbízott a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
8.42. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a szerződés egyéb részei érvényben maradnak.  
 
8.43. Megbízott kijelenti és garantálja, hogy valamennyi hatósági és törvényi előírást, vonatkozó szabályt és 

előírást, szakmai szokványt stb. teljes mértékben betart és érvényesít, és azok betartásával és 
érvényesítésével kapcsolatos költségeit a díja tartalmazza. A hatósági és jogszabályi, vonatkozó 
szabványok, előírások, szakmai szokványok be nem tartásából keletkező károk, illetve költségek teljes 
mértékben Megbízottat terhelik. 

 
8.44. Megbízott kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében 

gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, 
biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan 
betartja. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Megbízott teljes kártérítési felelősséggel 
tartozik. 

 
8.45. Megbízott kijelenti, hogy a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, azokat 

biztosítja. Megbízott teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződésből eredő 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel, személyi és tárgyi feltételekkel, továbbá 
szakértelemmel – ide értve a kapcsolódó munkaszervezési, irányítási és felügyeleti ismereteket és 
tapasztalatokat – rendelkezik, illetve azokkal jelen szerződés hatálya alatt mindvégig rendelkezni fog.  

 
8.46. A Megbízott haladéktalanul köteles közölni a Megbízóval minden olyan körülményt, amely a 

Támogatási Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket érdemben 
érinti. 

 
8.47. Mindezekkel összhangban Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben felróható magatartása, 

szerződésszegése következtében a Megbízó a Támogatóval szemben, illetőleg Támogatási 
Szerződésben vállalt valamely kötelezettségével késedelembe esik, valamely határidőt nem tud 
betartani, hibásan teljesít vagy egyéb szerződésszegést követ el, abban az esetben az ennek okán 
Megbízóval szemben érvényesített jogkövetkezmények, a Megbízót ért kár– így különösen a 
Támogatási szerződés felfüggesztése vagy felmondása, kifizetés megvonása, vagy csökkentése, vagy a 
támogatás bármilyen pénzügyi korrekciója, a támogatás visszafizetésére kötelezés - a Megbízott által 
szerződésszegéssel okozott kárnak minősülnek, mely károkat Megbízó minden esetben teljes körűen 
érvényesíthet Megbízottal szemben és amelyeket Megbízott annak kamataira is kiterjedően köteles 
megtéríteni és azokért helytállni. Megbízott kijelenti, hogy a fenti károk – mint szerződésszegése 
lehetséges jogkövetkezményei –számára a jelen bekezdésben is rögzítetteknek megfelelően a jelen 
szerződés megkötésekor előre láthatóak, és a szerződést kifejezetten e lehetséges jogkövetkezmények 
ismeretében köti meg Megbízóval.  



 
8.48. Megbízott a fentieken túl is teljeskörű felelősséget vállal arra az esetre, ha bármely a Megbízottra 

visszavezethető, vagy a Megbízott érdekkörben felmerült, illetőleg neki felróható okból a Megbízóval 
szemben a Támogató, vagy bármely szervezet bármilyen a Támogatási Szerződésre tekintettel 
alkalmazható jogkövetkezményt érvényesít. Ennek körében abban az esetben, ha a támogatás részben 
vagy egészben visszavonásra kerül, vagy a támogatás bármilyen mértékű visszafizetésére kötelezik 
Megbízót úgy Megbízott köteles megtéríteni Megbízónak a visszavont vagy visszafizetendő támogatás 
összegét, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatban felmerült kárt. Egyéb a Támogatási Szerződés szerint 
a Megbízóval szemben alkalmazott jogkövetkezmény esetén is köteles Megbízott megtéríteni a 
Megbízónak a Támogatási Szerződés szerint alkalmazott jogkövetkezményekből (különösen elállás, 
felmondás, felfüggesztés) eredő valamennyi kárt. 

 
8.49. Megbízó rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános szerződési 

feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi beszerzési eljárásban 
specifikusan ezen szerződés megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több szerződés 
megkötése céljából. Megbízott, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés 
valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, nyilatkozik továbbá, hogy valamennyi 
jelen szerződésben foglalt feltételt és rendelkezést egyedileg megtárgyaltnak és általa elfogadottnak 
tekint. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen szerződés egyik 
feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek. 

 
8.50. Felek rögzítik, hogy Megbízott saját általános szerződési feltételei – amennyiben Megbízott ilyennel 

rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában nem irányadók és alkalmazhatók, 
mögöttes szabályként sem. Megbízott ezt kifejezetten elfogadja. 

 
8.51. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás érdekkörébe tartozó titkot és 

tudomásra jutott információt megtartják és azt az alvállalkozóikkal, alkalmazottaikkal illetve a jelen 
Szerződés teljesítésébe bevont egyéb közreműködőkkel is megtartatják, arról harmadik fél részére 
tájékoztatást nem adhatnak. A titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő kárért a vétkes fél felel. 

 
8.52. A Felek képviselői kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésére megfelelő képviseleti 

felhatalmazással rendelkeznek. 
 
8.53. Megbízott tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) 

bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem 
köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes 
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem 
minősül átlátható szervezetnek. A Megbízó ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

 
8.54. Megbízott képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak 
változása esetén a Megbízott képviselője a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás 
folytán a Megbízott nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető. 

 
8.55. A jelen szerződésben nem szabályozottak tekintetében a vonatkozó, hatályos magyar jogszabályokat, 

így különösen a Polgári Törvénykönyv és a Közbeszerzésekről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
 
 

9. Szellemi alkotások és szomszédos jogok 
 



9.1. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi, 
iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a Megbízót illetik 
meg, aki ezeket (fel) használhatja, módosíthatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint 
átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. 
 

9.2. A Megbízottnak kártalanítania és mentesítenie kell a Megbízót, annak megbízottjait és alkalmazottait 
minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely 

9.2.1. a Megbízott tevékenységéből vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások teljesítése során, és amely 
szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos jogszabályok, 
hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből származik vagy 

9.2.2. abból származik, hogy a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megbízó a 
Megbízottat értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról legkésőbb 30 nappal az 
után, hogy tudomást szerez ezekről. 
 

9.3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött szellemi alkotásokkal 
kapcsolatban sem a Megbízottnak, sem harmadik személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb 
korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó 
joga, amely a Megbízót bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos 
felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő 
másolást valamint a harmadik fél általi átdolgoztatást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem 
vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva 
kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Megbízott kártérítési 
felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a 
Megbízó általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban 
meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a megbízási 
díj magában foglalja. 
 
Amennyiben a Megbízói jelen Szerződés szerinti vagyoni vagy felhasználási jog szerzését, illetve 
jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza, Megbízó jogosult Megbízottat 
megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, vagy amennyiben ezt Megbízott nem vállalja, 
Megbízó eljárhat maga a tehermentesítés érdekében Megbízott költségére, illetve – amennyiben a fenti 
intézkedések 15 napon belül nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga az érintett művek 
használatát kizárja vagy akadályozza – a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 

9.4. Minden a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban a Megbízott által készített 
bármely jelentés és dokumentum, (így többek között de nem kizárólagosan például előrehaladási 
jelentések, vizsgálati jelentések, szakmai jelentések, vélemények, anyagok, a térképek, diagrammok, 
rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó 
nyilvántartások, amelyeket a Megbízott a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy 
jutott a birtokába) a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezik azok tekintetében az átruházható vagyoni 
jogok vonatkozásában Megbízó teljes körű, kizárólagos, területi korlátozástól mentes jogot szerez, azok 
bármilyen módon történő felhasználására, átruházására, megváltoztatására, átdolgozására, 
többszörözésére stb. A Megbízottnak a Szerződés, illetőleg az annak részét képező dokumentumok 
rendelkezéseinek megfelelően vagy ilyen rendelkezés hiányában, Megbízó kérésére vagy a szerződés 
megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megbízó részére. A Megbízó 
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Megbízott a Szerződés teljesítése során összeállított, készített 
vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. 
Megbízott minden, a jelen pontba foglaltak alapján esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről 
kifejezetten lemond. Jelen joglemondás ellenértékét a Felek a Megbízási díj meghatározásánál 
kifejezetten figyelembe vették. 
 

9.5. A Megbízott kifejezetten nyilatkozza, hogy a személyhez fűződő jogokon kívül lemond minden jogáról 
az előállott mű tekintetében, így a Megbízó szabadon felhasználhatja, publikálhatja, megsértheti az 
alkotás(ok) integritását, szabadon élhet a gazdasági, vagyoni jogokkal. 
 



9.6. A Megbízott nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat azokra a 
harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása 
nélkül. 
 

9.7. Megbízott kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen 9. pontban foglaltak ismeretében és azokra 
tekintettel került sor a megbízási díj meghatározására, a megbízási díj teljeskörűen tartalmazza a jelen 
9. pontban foglalt valamennyi kötelezettségvállalás, és a vagyoni jogok átruházásának ellenértékét.  
 

10. A szerződés teljesülésével kapcsolatos speciális rendelkezések, értelmező rendelkezések 
 

10.1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, 
amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. „Vis maior" alatt értendők különösen 
elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli 
háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható 
események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő 
gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 
 

10.2. Ha az egyik Fél „vis maior" miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, 
hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses 
kötelezettségeit. 
 

10.3. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan „vis maior" körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak 
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, 
feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban másképp nem rendelkezett, a 
Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a 
gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 
 

10.4. Ha a „vis maior" körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik Félnek jogában áll 
a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni. 
 

10.5. A Megbízottnak fokozott felelőssége áll fenn a tevékenységéért és a tevékenységén keresztül a projekt 
teljesítésért. Ennek körében kiemelt felelőssége van és kártérítési kötelezettség terheli. 
 

11. Jogválasztás, jogviták rendezése 
 

11.1. Alkalmazandó jog: 
 
- Jelen szerződést a Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni: 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.), 
 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, 
 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, 
 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 

 
 

11.2. A Megbízónak és a Megbízottnak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy tárgyalásos úton 
rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül. 
 

11.3. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó 
véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik Fél kérheti, hogy a 
vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a tárgyalásos rendezésre irányuló kísérlet nem 
sikeres annak megkezdésétől számított 30 napon belül vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol 
érdemben 30 napos határidőn belül, bármely Fél jogosult jogi úton érvényesíteni követelését. 



 
11.4. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak teljesülésével, 

megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, békés 
úton kísérelnek megoldani. a békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felel a 
pertárgy értékétől függően a hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 

11.5. A Szerződésre, annak értelmezésére és teljesítésére, vagy azzal összefüggő bármilyen cselekményre a 
magyar jog az irányadó. A Megbízott kifejezetten nyilatkozza, hogy a teljesítéssel összefüggésben ezt 
elfogadja és aláveti magát ezen szabályoknak. 

 
11.6. Jelen szerződés hatályba lépésének napja a Megbízó által a Megbízottnak megküldött – a támogatási 

szerződést megkötéséről, illetve a kivitelezésre irányuló szerződés eredményes lefolytatásáról szóló – 
értesítés kézhezvételének napja.  
 
Szerződő Felek e szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – közös elolvasás és értelmezés 
után, jóváhagyólag és cégszerűen 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írták alá. 
 

1. számú melléklet (Megbízó és Megbízott feladatai – műszaki leírás) 
2. számú melléklet (Felelősségbiztosítási szerződés és kötvény szükség esetén nyilatkozat) 
3. számú melléklet: A külföldi adóilletőségű Megbízott jelen szerződés 2.17. pontja szerinti 

meghatalmazása (adott esetben) 
4. számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat 
5. számú melléklet: Előrehaladási jelentés „minta” 
6. számú melléklet: Útmutató A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK 

KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 
 
Fegyvernek, 2022. …………………………….. 

 

Megrendelő 

Vállalkozó  



1. számú melléklet- Megbízó és Megbízott feladatai – műszaki leírás (külön dokumentumban) 
 



2. számú melléklet - Felelősségbiztosítási szerződés és kötvény, szükség esetén nyilatkozat  
  



3. számú melléklet – A külföldi adóilletőségű Megbízott jelen szerződés 2.17. pontja szerinti 
meghatalmazása (adott esetben) 

  



4. számú melléklet - Átláthatósági nyilatkozat  
  



5. számú melléklet  
 
 

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 
FELÜGYELŐ MÉRNÖK 

 
Jelentési időszak: 
Projekt címe: 
Projekt száma: 
Készítette: 
Dátum:  
 
Kedvezményezett neve:  
Kedvezményezett címe:  

Kedvezményezett projekt 
menedzsere (pm):  

Kedvezményezett pm 
aláírása:  Dátum:  

 
……… számú előrehaladási jelentés a Mérnök tevékenységéről és a Projekt előrehaladásáról  
 
1. Bevezetés:  
Saját (azaz a jelen Szerződésére vonatkozó) alapadatok összefoglalása röviden (célszerűen táblázatos 
formában), ami nem változik (vagy csak nagyon keveset) a projekt előrehaladása során (szerződéses 
összeg, támogatási megoszlás, szerződés kezdete, lejárta).  
Nyilatkozat, hogy jelen előrehaladási jelentés megegyezik a Szerződéses feltételeknek (szerződéses 
pontra való hivatkozás).  
Ugyanolyan alapadat-összefoglaló tábla, mint amit a saját szerződésével kapcsolatban az első bekezdés 
szerint elkészített, de az összes, a mérnök által felügyelt szerződésre vonatkozóan.  
Nyilatkozat, hogy a szerződés(ek) végrehajtása a szerződésekben meghatározottak szerint halad előre, 
vagy annak megfogalmazása, hogy mi az, ami nem a szerződések szerint megy.  
 
2. Összesítés a felügyelt szerződéseket végrehajtó vállalkozó/szállító/megbízott jelentéseiről  
Nem tartalmi, hanem adminisztratív összefoglalás, kinek hány jelentést kellett leadnia, mikorra, és mit 
adott le, mikorra.  
 
3. Mérnök tevékenysége a jelentési időszakon belül  
- Tartalmi/érdemi összefoglalás a felügyelt szerződések előrehaladásáról szerződésenként a jelentési 
időszakon belül. Mérnök által vizsgálandó legfontosabb szempontok az építési (vállalkozási) 
szerződés(ek) teljesítésével kapcsolatban:  
kiviteli/hatósági engedélyek (tervek), állásfoglalások  
felelős műszaki vezető jogosultsága  
építési napló  
kivitelező minőség-ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvei (pl.:mérési jegyzőkönyvek) 
hiányosságok pótlása/javítások ellenőrzése  
indikátorok követésének megfelelősége  
költségek elszámolhatóságának ellenőrzése  
alvállalkozói szabály ellenőrzése  
 
Összefoglaló, szöveges leírás a munkálatok állásáról, átadott munkaterültek listája az átadás dátumával, 
engedélyezési eljárás helyzete, műszaki átadás-átvételek listája az átadás dátumával. A munkálatok a 
terveknek megfelelően haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a munkálatokat? Felmerült-e kérelem a 
tartalékkeret felhasználására? Ha igen, a kérelmet benyújtották-e a Kedvezményezetthez és mikor, 



érkezett-e válasz, mi a kérelem tartalma: változtatási javaslat vagy vállalkozói követelés? Felmerült 
problémák/nehézségek leírása, milyen korrekciós intézkedések történtek. Alvállalkozók listája (cég 
neve, cégjegyzék száma, adószáma, milyen munkát végez, hol, mikortól, a szerződéses érték hány %-
ért).  
 
4. Mellékletek:  
 
a. Kooperációs megbeszélések jegyzőkönyvei  
b. Jóváhagyott tervrajzok listája (rajz neve, száma, oldalszám, a mérnökhöz való első benyújtás dátuma, 
hányszor kellett átnézni, jóváhagyás dátuma)  
c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekről, mintavételezésekről, helyszíni és laboratóriumi 
vizsgálatokról. A minőségvizsgálati eredmények (megfelelt/nem felelt meg) közlésekor meg kell adni a 
vizsgálati szabvány megnevezését és számát, valamint a vizsgálatot végző pontos megnevezését.  
d. Táblázat/Kimutatás a jelentési időszakban felhasznált mérnöki óraszámról/mérnöknapról – ha 
díjalapú a szerződés  
e. Táblázat: hol folytak munkálatok adott időszakban, és mely területre mikor ment ki helyszíni 
ellenőrzést tartani a mérnök  
f. Területről térkép, bejelölve hol folynak munkálatok, illetve mi az, ami teljesült, mi az, ami még nem 
(csak abban az esetben, ha érdemi előrehaladás indokolja ilyen melléklet elkészítését, egyébként nem 
szükséges havonta megismételni)  
g. Lista, hogy a jelentési időszakban a mérnökhöz mikor, milyen számlák érkeztek be, mikor 
továbbította  
h. Szerződésenként/területenként lista a hatósági állásfoglalásokról, határozatokról, engedélyekről. 
Megjelölve mi hiányzik, az engedélyt mikor adták ki és meddig érvényes.  
i. Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek nélkül), ha 
történt az adott időszakban  
j. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek nélkül), ha történt 
az adott időszakban  
k. Alvállalkozók listája (ha a jelentésben máshol nem szerepel)  
l. Baleseti jegyzőkönyv  
m. Képek – feliratozással, hogy mit ábrázol  
n. Kivitelező által készített műszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénzügyi (FIDIC 14.4 pontja) ütemterv, 
amennyiben ezek változtak az előző jelentéshez képest  
o. Egyéb, a Mérnök által szükségesnek tartott melléklet  
  



6. számú melléklet  
 
 
 
 
 
 
 

ÚTMUTATÓ 
 
 

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ ÉPÍTÉSI 
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ  

 
 
 
 
 
 
A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások 
elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a 
Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a 
szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése 
érdekében. Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás 
eredményeként, hanem beszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével kerül 
kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák elintézésnek 
eljárásrendjét szabályozza. 



1.  Az Irányító Hatóság (IH), az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Miniszter 
(EUFM), a Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során 

 
 
Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási 
Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a 
Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági 
vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre 
biztosított európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt 
alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet 
költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, 
vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.  
Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és az EUFM megítélése szerint a Megrendelő oldalán 
felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-szakmai tartalma 
elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően előre nem 
láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául 
szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az IH csak 
támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot ad ki, 
amelyet az EUFM a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-
jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A pótmunka támogatásból történő 
finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és az EUFM támogató tartalmú 
véleménye is. 
 
A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának 
felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések 
tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási 
javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a 
hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata 
eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási 
javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.  
A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 
20.1 cikkelyek szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit. 
 
A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös 
tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – koncepcionális egyeztetést 
kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében 
koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói 
követeléssel kapcsolatosan. 
 
Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a 
Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő 
álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek 
ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és az EUFM véleményét kell kérnie a 
Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz 
(szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek 
támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.  
Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás 
eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő 
jóváhagyása szükséges.  
 
A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést részleteiben kidolgozza a FIDIC-
ben meghatározott előírások alapján. 
 
  



 2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret 
 

2.1  Változtatások 
 
Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás 
kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Változtatási javaslat benyújtásával. 
Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely 
alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon 
eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció. 
 
A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási 
javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. 
Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő 
hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói 
követelést nyújthat be.   

 

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a 
Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a változtatást 
alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a megvalósítási 
időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.  

 
2.2       Vállalkozói követelések 
 
A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy 
Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, 
amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna.  A 
bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, 
amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére 
és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog 
benyújtani.  
 
A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül 
köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni 
csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot 
ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a 
Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz 
több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.    
 
Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása van (pl.: 
folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell 
Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania.  A körülmény hatásának megszűnését követő 
28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a 
követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a 
Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, EUFM bevonása) kivéve, ha 
valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának meghosszabbítására irányul. 
 
A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben 
szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására 
jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti 
követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek 
valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki 
követelése. 



 
 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme     (költség+idő) 
 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + idő) 
 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő) 
 4.7 Kitűzés        (költség + idő) 
 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények    (költség+idő) 
 4.24 Régészet        (költség+idő) 
 7.4 Üzempróbák    (költség+idő) 
 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása  (idő) 
 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek    (idő) 
 8.9 Felfüggesztés következményei     (költség+idő) 
 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba    (költség + idő) 
 12.2 Elhalasztott Üzempróbák  (Sárga FIDIC)   (költség) 
 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség) 
 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások   (költség+idő) 
 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére   (költség) 
 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei   

 (költség+idő) 
 19.4 Vis Maior következményei     (költség+idő) 

 
(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC, mint Általános 
Feltételek szerint, a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a 
Különös Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a 
Vállalkozó nem jogosult.)   
 
2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség 
 
Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 
13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1): 
 

-   A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a 
következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés 
zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna 
nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).   

  
-  A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki 

tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó 
Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról. 
 

- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása 
vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási 
javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott Változtatási utasítás 
kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban megelőzheti az annak 
alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.  

  
2.4  A koncepcionális egyeztetés 

 
A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a 
Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős 
projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és csak 
ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a FIDIC 
13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása. 
 



Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, 
mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az 
általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, 
akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra 
benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák 
(szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.  
 
A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely 
pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy 
ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így 
ezek hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés 
eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget 
nyújt elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek.  Az 
egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint 
szükségszerűségének vizsgálata.  
 
A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de 
még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így 
elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a 
Vállalkozót és a Mérnököt. 
 
Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy 
Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy 
Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak 
alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból. 
 
2.5  Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása 

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő 
kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.  

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol 
Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó 
nyilatkozatával. 

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét 
és az IH nyilatkozatát megküldi az EUFM-nek.  

Az EUFM-nek a Kr. 108.§ (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként adott 
véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát az EUFM 
véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. Csak az IH támogató tartalmú 
nyilatkozata és az EUFM támogató tartalmú véleménye alapján finanszírozható támogatásból a 
Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett szerződésmódosítás. 
 

2.6  A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény 
 
A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 
alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a 
Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a 
kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).  
 
Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési 
szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére 
finanszírozható.  
 



A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll 
rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - 
az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés 
aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges 
költségének finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a 
szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági 
és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.  
 
Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – a 
pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben: 
-  a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet 
fel,  

- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák 
(A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen 
új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.) 

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembe vétele, sem a 
98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés 
egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret 
felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű tartalékkeret 
felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell eljárni azzal az 
eltéréssel, hogy az EUFM nem vesz részt az eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka 
elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, 
Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a 
Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal). Csak az elszámolható 
pótmunkák finanszírozhatók támogatásból. 

 
3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata 
 
Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően 
járnak el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással 
érintett műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja 
biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem 
támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból. 
 
Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása 
következményeként az IH és/vagy az EUFM utólag a szerződésmódosítást, vagy az új szerződést 
elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, szabálytalansági eljárást 
kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás csökkentését eredményezheti.  
 
 
 




