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DOKUMENTÁCIÓ 

EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 

 

A „Pócsmegyer község közvilágítási rendszerének korszerűsítése 

korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel” tárgyú, a Kbt. 115. §-a 

szerinti közbeszerzési eljáráshoz 

 

 
AJÁNLATKÉRŐ: 

 
 

 
 
 

JELEN ELJÁRÁSBAN CSAK AZON GAZDASÁGI SZEREPLŐK TEHETNEK 

AJÁNLATOT AMELYEK RÉSZÉRE AJÁNLATKÉRŐ KÖZVETLENÜL 

MEGKÜLDTE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST ÉS  

AJÁNLATTÉTELRE FELKÉRT! 
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A DOKUMENTÁCIÓ AZ ALÁBBI RÉSZEKBŐL ÁLL 

 
ÚTMUTATÓ – az ajánlat elkészítésével, benyújtásával, bírálatával összefüggésben 
 
IRATMINTÁK JEGYZÉKE / JAVASOLT NYILATKOZATMINTÁK 
 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
MŰSZAKI LEÍRÁS (a közbeszerzés tárgyának részletes meghatározása, mennyiségi 
információk) 
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ÚTMUTATÓ 
 
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a 
beszerzésre vonatkozó hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a 
teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek 
figyelembevételével állítja össze. 
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban megadott összes utasítást, formai 
követelményt, kikötést és előírást. 
Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után, ha 
elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból 
nem felel meg a megadott követelményeknek. 
 
Az ajánlatok beérkezésére vonatkozó határidőt az ajánlatkérő úgy határozza 
meg, hogy- figyelembe véve a szerződés összetettségét és a Kbt-ben előírt 
minimális határidőket - elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlatok 
elkészítéséhez. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Kbt. 114. 
(4) bekezdés szerinti az ajánlattételi határidő minimális időtartamára 
vonatkozó előírás nem alkalmazandó. 
 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 
valamennyi költséget ajánlattevő viseli, függetlenül a közbeszerzési eljárás 
lefolyásától vagy kimenetelétől. A költségek visszatértésére – ajánlatkérő 
részéről semmilyen – kötelezettség nincs, az ajánlat benyújtásával 
ajánlattevő ezt elismeri, és ennek tudomásul vételnek minősül.  
 
2. KAPCSOLATTARÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A Kbt. 41. § előírásai alapján ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel - ha a Kbt. 
rendelkezéseiből más nem következik – kizárólag írásban történik. 
 
Az eljárásban a kapcsolattartás az ajánlattételi felhívás 1.1. pontja szerint 
meghatározott képviselőn keresztül történik. Ezt ajánlattevő vegye 
figyelembe az ajánlat elkészítése, illetve az eljárás során.  
Az ajánlattevő részéről fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő 
kockázatokért a felelősség az ajánlattevőt terheli. 
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Az írásbeli nyilatkozatok - ahol valamely kapcsolattartási formát a Kbt. 
kifejezetten nem kíván meg - teljesíthetőek: 
 
a) postai vagy közvetlen kézbesítés útján, azzal hogy a Kbt. szerint előírt 
tájékoztatásra vagy információkérésre postai kézbesítés csak kivételesen 
és indokolt esetben vehető igénybe; 

b) faxon; 
c) elektronikus úton. 
 

Elektronikus út: 
Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a 
törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti 
követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt 
formában. A közbeszerzési eljárásban az eljárási cselekmények 
elektronikusan is gyakorolhatók. Az eljárási cselekmények elektronikus 
gyakorlásának módjáról a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet rendelkezik. 

 
3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

Tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban – a felhívás 1.1.) - AZ 

AJÁNLATKÉRŐ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ ADATAI pontban – megadott 
elérhetőségre közvetlenül benyújtott vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének 
megfelelő elektronikus úton fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az 
ajánlatkérő képviseletében eljáróhoz. 
 
Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet 
- a megfelelő ajánlattétel érdekében – az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 
tájékoztatást kérhet a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőtől vagy az általa 
meghatározott szervezettől.   
 
Az ajánlattevőnek kiegészítő tájékoztatás iránti igényt (kérdéseit) írásban 
kell benyújtani / megküldeni (személyesen vagy fax útján vagy levélben vagy 
elektronikus úton az ajánlattételi felhívás 1.1. pontjában megadott 
meghatározott képviselő számára kell megküldeni: 
 
3.1. AZ AJÁNLATKÉRŐ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ ADATAI: 
 
Név:  
Székhely:  
Címzett:   
Telefon:   
Telefax:   
E-mail:  

Derzsényi Tanácsadó Iroda 
2234 Maglód Erzsébet krt 48 
Derzsényi Attila 
+36-30-8150883 
+36-29-325090 
derzsenyi.hkt@gmail.com 

mailto:derzsenyi.hkt@gmail.com
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 A válaszok elkészítésének megkönnyítése érdekében az ajánlattevő a 

kérdés(eke)t, a kérdés megküldésével egyidejűleg elektronikusan 
(szerkeszthető formátumban pl: Word) is küldje meg a fenti  e-mail 
címre, az elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás 
megnevezését. 
 

 A dokumentum benyújtható elektronikus úton (azaz, legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással ellátott formában). 

 

Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra/címre/e-mail címre 
megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az ajánlattevő 
felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az 
Ajánlatkérőhöz.  

 
(Nem személyes vagy elektronikus út alkalmazása estén Ajánlatkérő 
a fax útján történő párhuzamos megküldést javasolja) 

 
 

 A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé teszi az eredeti 
dokumentumok közzétételének helyén: https://derzsenyi.hu/pro-
pocsmegyer-telepulesfejlesztesi-korlatolt-felelossegu-tarsasag/ 
honlapon vagy megküldi valamennyi gazdasági szereplő részére, 
amely részére ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. 

 
 A fax és az elektronikus elérhetőségek üzemszerű működésének 

biztosításáért, illetve postai út esetén az átvétel biztosításáért kizárólag 
az Ajánlattevő felel, amennyiben pl.: vevőoldali hiba okán a tájékoztatást 
Ajánlatkérő nem tudja megadni a Kbt-ben magadott módon, úgy 
késedelem esetén erre történő hivatkozást Ajánlatkérő nem fogad el. 

 
 Elektronikus továbbítás (e-mail) esetében: Ajánlatkérő nem tud 

garanciát vállalni, hogy a megküldött dokumentum(ok) 
számítástechnikailag kompatibilisek-e (ideértve, ha a rendszer a 
továbbított üzenetet spam-ként kezeli) a vevő oldallal, Ajánlatkérő csak 
a megküldés megtörténtéért szavatol. 

 
 Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által 

adott válaszok esetén, az elektronikus (szerkeszthető pl.: word, excel) 
formátum és a nyomtatott (fax) formátum esetleges eltérésekor a 
nyomtatott formátumot kell figyelembe venni. 
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 Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra / címre / e-mail címre 
megküldött kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az ajánlattevő 
felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az 
Ajánlatkérőhöz. 

 
 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű 

időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, 
hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, 
azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz 
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, élhet az 
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 
4. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, 

NYILATKOZATOK JEGYZÉKE  
EGYBEN AZ AJÁNLAT KERETÉBEN BENYÚJTANDÓ IRATOK, NYILATKOZATOK SORRENDJE 

 

Az ajánlat összeállítása során benyújtandó iratok 

megnevezése 

Fedőlap – az eljárás tárgyának, az ajánlattevő főbb 
adatainak (név székhely), az ajánlattételi 
határidőnek, és az EREDETI PÉLDÁNY feliratnak – 
feltüntetésével  

Tartalomjegyzék 

Adatalap - az ajánlattevőre vonatkozóan 

Felolvasólap – eredeti példány 

1. sz. nyilatkozatminta 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) és (4) 
bekezdése alapján (közös ajánlattevők esetén külön-külön) 

2. sz. nyilatkozatminta  

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése 
alapján (közös ajánlattevők esetén külön-külön) 

3. sz. nyilatkozatminta 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdés 
alapján a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése tekintetében (közös 
ajánlattevők esetén külön) 

4. sz. nyilatkozatminta 
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Az ajánlat összeállítása során benyújtandó iratok 

megnevezése 

Ajánlattevő(k) nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) 
alpontja alapján a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) 
alpont szerinti adatokról (közös ajánlattevők esetén külön-
külön) 

- 5/A vagy  

- 5/B vagy  

- 5/C sz. nyilatkozatminta 

 

Csak az egyik – az ajánlattevőre vonatkozó – nyilatkozat 
csatolandó, figyelemmel arra, hogy a különböző 
nyilatkozatok tartalma eltér, azok együttes becsatolása 
ellentmondást eredeményez!! 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (közös 
ajánlattevők esetén külön-külön) 

6. sz. nyilatkozatminta 

 

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 
igazoló dokumentumok  

(adott esetben) 

Szakmai ajánlat tartalma 

- 7. sz. nyilatkozatminta kitöltve 

- azon mérési jegyzőkönyvek, tanúsítványok, leírások 
csatolása – amelyeket a szakmai ajánlat részeként az 
ajánlattevő - a 7. sz. nyilatkozatában az (ajánlatkérő által) 
ott előírtak alapján meghatározottak szerint - az ajánlattevő 
által megajánlott értékeket alátámasztják. 

Nyilatkozat felelősség biztosításról (közös ajánlattevők 
esetén legalább az egyik ajánlattevőre) 

8. sz. nyilatkozatminta 
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Az ajánlat összeállítása során benyújtandó iratok 

megnevezése 

Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat cégszerűen aláíró 
személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintája. 

 

Meghatalmazott esetében – amennyiben az ajánlatot 
meghatalmazott (is) – aláírja:  
 
úgy a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás – ha 
az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, 
csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását. 
(2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint). 

 

Nyilatkozat - összeférhetetlenség - a Kbt. 25. §-a alapján 
(közös ajánlattevők esetén külön-külön) 

9. sz. nyilatkozatminta 

Nyilatkozat az előleg igénybevétele vonatkozásában  

10. sz. nyilatkozatminta 

Nyilatkozat a jótállási biztosíték határidőre történő nyújtására 
vonatkozóan  

11. sz. nyilatkozatminta 

 

TOVÁBBI NYILATKOZATOK SZÜKSÉG SZERINT  

(csak abban az esetben amennyiben az azokban jelzett 
eset fennáll) 

Nyilatkozat közös ajánlattételről  

12. sz. nyilatkozatminta (adott esetben) 

Közös ajánlattétel esetében az alábbiakat kell csatolni az 
együttműködési megállapodást is! 
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Nyilatkozat a Kbt. 44. §-a alapján az üzleti titokról, illetve 
annak indoklása 

13. sz. nyilatkozatminta (adott esetben): 

  

- nyilatkozni kell, hogy az üzleti titok mely iratokat érinti; 

- indokolás kell csatolni, amelyben ajánlattevő részletesen – 
nem az általánosság szintjén – alátámasztja az érintett 
iratok körére vonatkozóan azt, hogy miért okozna 
aránytalan sérelmet számára azok nyilvánosságra hozatala. 

- az ajánlat végén elkülönítetten kell elhelyezni az érintett 
iratokat!!  -  a 44. § (1) bekezdésben előírtak érvényre 
juttatása érdekében. 

Egyenértékűség igazolása 

(adott esetben) 

Eltérés esetén az egyenértékűséget az ajánlatban 
ajánlattevőnek igazolnia kell: amennyiben ajánlattevő nem az 
ajánlatkérő által megjelölt márkájú, típusú eszközt, hanem 
azzal egyenértékű más eszközt ajánl meg, akkor az ajánlatához 
mellékelni kell az eszköz dokumentációját vagy műszaki 
leírását, továbbá külön nyilatkozatban részletezni kell, hogy az 
ajánlattevő által megajánlott eszköz minden paramétere 
azonos vagy jobb, mint a kiírásban szereplőé. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában – átalakulásra 
hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja 
használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, 
körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így 
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási 
cégiratokat (ADOTT ESETBEN) 

Nyilatkozat felelős fordításról (amennyiben nem magyar nyelvű 
irat kerül csatolásra) ezt követően: 

- az idegen nyelvű irat csatolása, és ezt követően  

- a felelős fordítás csatolása 

14. sz. nyilatkozatminta (adott esetben): 
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Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok 

(adott esetben) 

Megjegyzés: 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi 
felhívásban és dokumentációban, illetve jogszabályokban 
meghatározott egyéb dokumentumot. Amennyiben ajánlattevő 
olyan dokumentumot is kíván csatolni amely nem került 
előírásra, úgy ezen dokumentumokat az ajánlat végén jól 
elkülönítetten kell elhelyezni. 

 

 
 

TOVÁBBI  IRATOK, DOKUMENTUMOK A SZERZŐDÉS 
KÖTÉSHEZ 

(csak abban az esetben amennyiben szerződéskötésre 
kerül sor) 

Átláthatósági nyilatkozat 

15. sz. nyilatkozatminta  

 

Az eljárásban előírt mértékű, időtartamú és 
terjedelmű/tevékenységre (is) vonatkozó biztosítási 
kötvény másolata – amennyiben az már a felhívásban 
előírtak igazolására már alkalmas és az ajánlatadás 
időpontjában már rendelkezésre áll. 
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5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE 

Az ellenszolgáltatás összegének (pénzügyi ajánlatnak) tartalmaznia kell a 
műszaki leírásban meghatározott valamennyi a kivitelezéssel (ide értve 
különösen, de nem kizárólagosan a projekttervezést, és engedélyeztetést is) 
összefüggésben előírt elvégzendő feladatok teljeskörű és szerződésszerű, a 
hatályos (jog)szabályoknak megfelelő elvégzéséhez, megvalósításához 
szükséges ellenszolgáltatást (ide értve pl.: anyagköltség, díj, szállítási 
költség, vám, adók, ügyintézési költség, stb. és egyéb hasonló jellegű 
költséget) továbbá a pénzügyi szolgáltatás költégét. 
Az ajánlati kötöttséggel terhelt egyben ajánlat elfogadása – szerződéskötés – 
esetén az ellenszolgáltatás nettó összege a teljesítés során semmilyen 
jogcímen nem emelhető. 
 
Az ajánlatot nettó értékben kell meghatározni, az ajánlat pénzneme: HUF 
 
A kért ellenszolgáltatást egy összegben a felolvasó lapon kell feltüntetni 
- („Nettó egyösszegű ajánlati ár - Áfa nélküli, nettó egyösszegű prognosztizált 
vállalkozói díja, HUF-ban”) 
 

Az ajánlatban a felolvasólapon szereplő – az értékelés során értékelésre 
kerülő tartalmi elemek vonatkozásában – szakmai ajánlat közötti eltérés az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti! 

 
 

6. A SZAKMAI AJÁNLAT TARTALMA, EGYENÉRTÉKŰSÉG IGAZOLÁSA (ADOTT ESETBEN) 

 
Szakmai ajánlat 
 

 A szakmai ajánlatot a 7. melléklet szerinti formában és 
tartalommal kell megtenni.  
 
A megajánlott lámpatestek leírását, a tanúsítványokat, illetve a 
jegyzőkönyveket az ajánlathoz csatolni kell a szakmai ajánlat 
alátámasztására. 
 

 A megajánlott lámpatestek leírása, tanúsítványai, illetve a 
jegyzőkönyvek nem képezi a szakmai ajánlat (7. számú melléklet) 
részét, így azok 71. § (8) bekezdése szerint pótolhatók.  
 



12 

 

 

Az ellenszolgáltatás összegének (Nettó egyösszegű ajánlati ár - Áfa nélküli, 
nettó egyösszegű prognosztizált vállalkozói díj, HUF-ban) a dokumentációban 
(egyéb közbeszerzési dokumentumok) meghatározott, elvárt műszaki 
megoldásra, (minimum)feltételekre, illetve a szerződésben meghatározott, 
ott rögzített feltételek megvalósítására kell vonatkoznia. 

 
Egyenértékűség (ADOTT ESETBEN) 
Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 
érdekében az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban 
(egyéb közbeszerzési dokumentumok) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú 
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 
hivatkozik, úgy minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történik, ajánlatot a dokumentációban előírt, 
vagy az azzal - a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - 
egyenértékű termékre lehet tenni. 
 
Egyenértékűség igazolása:  
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az adott termék gyártója által kiadott 
nyilatkozattal az ajánlatban kell igazolnia, hogy a megajánlott termék megfelel a 
műszaki leírásban szereplő követelmények. 
 
7. FORMAI ELŐÍRÁSOK AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN 
 

A) Az ajánlat 1 db papíralapú, eredeti példányát – lehetőség szerint – 
lapozhatóan összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva, (cégszerűen) 
aláírva kell benyújtani.  

 
B) Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 

elektronikus másolati példány benyújtását 1 db elektronikus 
adathordozón (a teljes ajánlatot scannelve egy állományban (azaz 
NEM laponként elmentve!) és „pdf” formátumban, kell az ajánlathoz 
csatolni/mellékelni.  
 

C) A Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint papír alapon benyújtott ajánlatnak a 
Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia! (ide értve az 
olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, 
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, pl. 
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 

 
További iratok egyszerű másolatban is benyújthatók.  
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D) Az eredeti papíralapú ajánlatban a cégnek minősülő ajánlattevő/közös 
ajánlattevő  (alvállalkozó illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet) részéről tett nyilatkozatokat – anélkül hogy erre 
ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentáció egyéb pontjaiban külön utalást 
tenne – cégszerűen (illetve adott esetben a meghatalmazott által) 
aláírva kell benyújtani.  

 
(Cégek esetében cégszerű aláírásnak nem minősül a nyilatkozatnak 
aláírás-bélyegzővel történő ellátása.)  

 
E) Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:  

 

- Az ajánlat benyújtásának címe: Pócsmegyer 
Rendezvényközpont 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. 

- Ajánlattevő neve: ……………………… * 

- Ajánlattevő címe (székhely): ………………………  

-  „Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének 
korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú 
lámpatestekkel”, 

„Ajánlatkérő saját kezébe! más nem bonthatja fel” 

„Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” 

„Iktatóban nem bontható fel azonnal a címzetthez 
továbbítandó” 

-  

- Ajánlattételi határidő dátuma és időpontja (óra): 2017. 
december 15. 14:00 óra ** 

 
* közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők adatai külön! 

**  az ajánlattételi határidő dátumát és időpontját (óra) az ajánlattételi 
felhívás 19. pontjában megadottak szerint. 
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8. AZ AJÁNLATTÉTELBEN RÉSZT VEVŐK 

8.1. AJÁNLATTEVŐ 

Ajánlattevőnek minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési 
eljárásban ajánlatot nyújt be. 

Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, 
amelyeknek ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. 

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi 
lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében  

a) nem tehet másik ajánlatot – az eljárásban ajánlatot benyújtó – más 
ajánlattevővel közösen, 

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 

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

8.2. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL - SZABÁLYAI 
A) az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 

tehet ajánlatot; 
B) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők – egymással – nem 

tehet közös ajánlatot; 
C) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólag csak olyan 

gazdasági szereplővel tehet közösen ajánlatot, amelynek nem küldött 
ajánlattételi elhívást. 

 

D) Közös ajánlattételre vonatkozó előírások – Kbt. 35.§: 

 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. 

 A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését, nem elegendő, ha a nyilatkozatot csak a 
kijelölt gazdasági szereplő a saját nevében teszi meg. 

 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő (ide 
értendő a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a 
felvilágosítás és indokolás kérése) az ajánlatkérő a közös 
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását csak 
a közös ajánlattevő nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 

 A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 
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 Közös ajánlattétel esetén be kell csatolni a közös ajánlattevők 

együttműködési megállapodását. 
 
Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell – különösen – az 
alábbiakat: 

- A szerződő felek között a szerződés teljesítése során elvégzendő 
feladatok megosztását; 

- A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 
korlátlanul és egyetemleges felelősséget vállalnak (Kbt. 35. § (6) 
bekezdés alapján); 

8.3.  ALVÁLLALKOZÓ  

Alvállalkozónak minősül 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. 
 
Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint 
árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy 
üzembehelyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos 
alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel 
esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben az esetben az e 
feladatokra vonatkozó, az alkalmassági feltételek igazolásához nem 
támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során 
e feladatokat nem végezheti alvállalkozó (Kbt. 65. § (10) bek.)  

Jelen eljárásban ilyen előírásra nem kerül sor. 
 

KBT. 138. § ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RELEVÁNS ELŐÍRÁSAI 

„(1) Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az 
alvállalkozó(k)nak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az 
határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános 
forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.” 
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„(3) Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát 
alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) 
bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 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, amely részt 
vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban 
az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. „ 
 
„(4) Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy 
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett 
szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) 
igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 
meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan 
eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor 
figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) 
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - 
tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az 
értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő 
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe 
vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű 
szakember kerül bemutatásra.” 
 

Jelen eljárásban alkalmassági szempont nem kerül előírásra. 

 
 
TOVÁBBI KÖZREMŰKÖDŐ (ALVÁLLALKOZÓ „ALVÁLLALKOZÓJA”) 

138. § (5) Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a 
teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját 
teljesítésének az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó 
mértékben további közreműködőt. 
 
9. HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉSE, SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA  
(FONTOSABB ELŐÍRÁSOK A KBT-BEN) 
 
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja 
a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű 
kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az 
ajánlattevőtől felvilágosítást kérhet. 
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A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az 
ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az 
ajánlattevő részére küldi meg, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási 
felhívásban a pótlandó hiányokat. 
 
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az egyéb 
közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A 
hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-
(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és 
kiegészíteni is lehet. 
 
Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 
nyújtására - felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van 
folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az 
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 
 
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi 
hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban 
megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 
 
Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és 
csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében 
szükséges. 

 
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 

a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek 

sérelmével és 

b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az 
ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy 
a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében 
csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, továbbá 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. 
 

A Kbt. 71. § (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, 
vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt 
határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet 
figyelembe venni az elbírálás során. 
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Jelen eljárásban a Kbt. 115. (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak a 
hiánypótlásra: 
 
„A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, 
hogy ezt a közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna - nem 
köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében 
benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan 
megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás.” 
 

AZ AJÁNLATOKBAN ELŐFORDULÓ SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA  
 
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, 
annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya 
elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 
számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható 
számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes 
ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni 
kell. 
 
A hiánypótlással, illetve annak további korlátaival, feltételeivel, a 
felvilágosítás kéréssel, és a számítási hiba kapcsolatban a Kbt. 71. §-ban 
foglaltak irányadóak! 
 

10.  AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő értékelési szempont szerint kerülnek értékelésre. Az 
ajánlattételi felhívás 12. pontjában meghatározottak szerint. 
 
Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § 
(4) bekezdésében foglalt a bírálat és értékelés speciális sorrendjét, 
azaz: 
 
(4) Nyílt eljárásban az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 
rendelkezhet úgy, hogy 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 vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony 
voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő 
ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek 
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bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a 
szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.” 
 
* Jelen eljárásban a 114. (2) bekezdés szerinti eltéréssel kall alkalmazni: 
„…..ahol e törvény Második Része egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell 
érteni.” 
 
11. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATKÉRŐ DÖNTÉSEIRŐL ÉS AZ ELJÁRÁS 
EREDMÉNYÉRŐL  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 79.-ban foglaltak szerint az eljárás eredményéről, az 
eljárás esetleges eredménytelenségéről, az ajánlat esetleges érvénytelenné 
nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek 
részletes indokáról, az erről hozott döntés után legkésőbb három 
munkanapon belül írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.  
 
Az eljárás eredményéről készült írásbeli összegezés egyidejűleg kerül 
megküldésre az ajánlattevők részére. 
 
12. NYILVÁNOSSÁG 
 
Jelen eljárásban a Kbt. 115. (7) bekezdésében foglaltak is irányadóak:  
 
„Az ajánlatkérő köteles honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban - az 
eljárás megindításával egyidejűleg: 

 
- nyilvánosan közzétenni az eljárást megindító felhívást,  

- a közbeszerzési dokumentumokat, majd  

- az ajánlatok bontását követően haladéktalanul - az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok 
bontásáról készült jegyzőkönyvet.” 
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EREDETI PÉLDÁNY  
(fedőlap) 

 
 
 
 
 

 
Ajánlat  

 
 
 

a , Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított 

„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, 

LED-es technológiájú lámpatestekkel”  

tárgyban megindított tárgyalásos közbeszerzési eljárásra 

 

 

 

Ajánlattevő(k) neve:     ................................... 
Székhely:    ................................... 

Postai cím:    ...................................  

Kapcsolattartó:   ................................... 

Mobil:    +36………………………….. 

Fax:       +36………………………….. 

Email:    ………@.......................  

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlattételi határidő: 2017. december 15. 14.00 óra 

 
 
 

tel:%2B36703177215
tel:%2B36703177215
mailto:info@gtsinvestment.hu
mailto:gyula.lukacs@danubetruck.hu
mailto:gyula.lukacs@danubetruck.hu
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TARTALOMJEGYZÉK  

 
a Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított 

„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 

technológiájú lámpatestekkel”  

tárgyban megindított tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 

Irat / dokumentum megnevezése az ajánlatban oldalszám 

  

  

  

  

 
 

 

A táblázat sorainak száma szükség szerint bővítendő.  
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ADATLAP AZ AJÁNLATTEVŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐRE 1 
 

„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 
technológiájú lámpatestekkel”  

tárgyban megindított tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 
Aja nlattevo  neve  

Cí me (sze khelye)  

Leveleze si cí me   

Ce gjegyze ksza ma  

Ado sza ma  

- telefonsza m:  

- telefaxsza m:  

- E-mail cí m:  

- Internet (URL) cí m (adott 

esetben)  

U gyvezeto  neve (ce g esete ben) 

cí me: 

telefonsza ma: 

faxsza ma: 

e-mail cí me:  

A jelen közbeszerzési 
eljárásban kapcsolattartásra 
jogosult adatai  
neve: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

mobil száma: 

faxszáma: 

e-mail címe: 

  

 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  
vagy aláírás 

a cégjegyzésre jogosult képviselője által 
meghatalmazott /meghatalmazottak részéről 

                                                
1 Amennyiben valamelyik technikai adattal (pl.: faxszám, web lap (URL) cím) ajánlattevő nem rendelkezik,úgy 
kérjük az egyértelműség kedvéért ezen rovatokban ezt egyértelműen jelezni (pl.: „nincs”) 
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Ajánlatkérő az adatlapon az ajánlattevő által megadott adatokat veszi figyelembe az 
eljárás során, a „kapcsolattartásra jogosult”-nál megadott információkat pedig a 
kapcsolattartás során. Az adatok megfelelősségéért kizárólag ajánlattevő felel, a nem 
megfelelően megadott (elírás) adatok esetében az ebből eredő esetleges 
következményekért (tájékoztatás nem érkezik meg - időben) Ajánlatkérő felelőssége 
kizárt. 
 
Az ajánlattevő részéről a jelen adatlap kitöltése és benyújtása arról szól nyilatkozatnak is 
minősül egyben, hogy az ajánlatkérőt nem terheli felelősség, amennyiben az adatlapon 
megadott adatok esetlegesen nem megfelelően lettek feltüntetve. 
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1. sz. nyilatkozatminta 

 
F E L O L V A S Ó L A P  

 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

66. § (5) bekezdése alapján 

 
1. Ajánlattevő adatai:2  
 

Ajánlattevő neve: ………………………… 

Ajánlattevő címe (székhelye):  ………………………… 

 
2. A beszerzés tárgya:  
 

Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, 
LED-es technológiájú lámpatestekkel 

 
3. Számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok 

alapján értékelésre kerülnek: 
 
1. Nettó egyösszegű ajánlati ár 
(Áfa nélküli, nettó egyösszegű prognosztizált 
vállalkozói díja, HUF-ban) 

nettó …………………………. 
HUF 

2. A lámpatestekre, a fényforrásokra és az új 
telepítésű lámpaoszlopokra vállalt jótállás 
időtartama (hónapban megadva, minimum 60 
maximum 84 hónap) 

…………………………. hónap 

 
Kelt: ………………………… 
 
 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője által 

meghatalmazott /meghatalmazottak 
részéről 

 

                                                
2 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét).  
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2. sz. nyilatkozatminta 
 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  
66. § (2) és (4) bekezdése alapján 

 
 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 
…………………………) ajánlattevő3 képviselője, a Pro Pócsmegyer 
Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer 
Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 
technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyilatkozom, hogy az ajánlattevő megvizsgálta és fenntartás vagy korlátozás 
nélkül elfogadja az ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokba foglalt feltételeket, továbbá kötelezettséget vállal arra, 
hogy az eljárás nyerteseként az ajánlatkérővel szerződést köt, és szerződéses 
kötelezettségeit teljesíti az ajánlatban megadott egyösszegű, nettó 
ellenszolgáltatásért. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerint  
 

 mikrovállalkozásnak minősül  

 kisvállalkozásnak minősül  

 középvállalkozásnak minősül  

 nem tartozik a törvény hatálya alá4. 
 
Kelt: ………………………… 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője által 

meghatalmazott /meghatalmazottak 
részéről 

 
  

                                                
3 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
4 A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő. 
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3. sz. nyilatkozatminta 
 

N Y I L A T K O Z A T  A  K B T .  6 7 .  §  ( 4 )  B E K E Z D É S E  A L A P J Á N  
 
 
 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 

…………………………) ajánlattevő5 képviselője, a Pro Pócsmegyer 

Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer 

Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 

technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 

67. § (4) bekezdése alapján ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a 

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót. 

 
kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője által 

meghatalmazott /meghatalmazottak 
részéről 

 

 

 

  

                                                
5 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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4. sz. nyilatkozatminta 
 

 
NYILATKOZAT 

 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

114. § (2) bekezdés alapján 
a 62. § (1)-(2) bekezdésre vonatkozóan  

 
 
 
 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 

…………………………) ajánlattevő6 képviselője, a Pro Pócsmegyer 

Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer 

Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 

technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy nem állnak fenn az ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § 

(1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok. 
 
 
kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője által 

meghatalmazott /meghatalmazottak 
részéről 

 

 

 
 

  

                                                
6 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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5/A. sz. nyilatkozatminta 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján 

 
 Jelen nyilatkozat kitöltése esetén az 5/B és 5/C nyilatkozat nem csatolandó 

 
 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 

…………………………) ajánlattevő7 képviselője, a Pro Pócsmegyer 

Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer Község 

közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú 

lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az 

ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén 

jegyeznek.  

 

 

 
Kelt: …………………………  
 
 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője által 

meghatalmazott /meghatalmazottak 
részéről 

 

                                                
7 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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5/B. sz. nyilatkozatminta 
N Y I L A T K O Z A T  

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján 

 
 Jelen nyilatkozat kitöltése esetén az 5/A és 5/C nyilatkozat nem csatolandó 

 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) 
ajánlattevő8 képviselője, a Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő 
által indított „Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése 
korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén. 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontjaiban foglalt definícióra9 
tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az 
alábbi: 
 
 

Tényleges tulajdonos neve 
 

(tényleges tulajdonos jelen nyilatkozat 
esetében csak magánszemély lehet) 

Tényleges tulajdonos állandó 
lakóhelye 

(tényleges tulajdonos jelen nyilatkozat 
esetében csak magánszemély lehet) 

  
  
  
  

 
Kelt: …………………………  

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  
vagy aláírás 

a cégjegyzésre jogosult képviselője által 

                                                
8 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
 
9 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 3. § r) pontja az alábbi előírást tartalmazza: 
tényleges tulajdonos: 

„ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) 
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű 
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 
határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, (…)” 
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meghatalmazott /meghatalmazottak részéről 
 
 

5/C. sz. nyilatkozatminta 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
8. § i) pont ib) alpontja / 10. § g) pont gb) alpontja alapján 

 
 

 Jelen nyilatkozat kitöltése esetén az 5/A és 5/B nyilatkozat nem csatolandó 
 
 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 

…………………………) ajánlattevő10 képviselője, a Pro Pócsmegyer 

Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer Község 

közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú 

lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az 

ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott 

tőzsdén és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

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

rd) pontjaiban foglalt definícióra tekintettel nincs tényleges tulajdonosa. 

 
 
Kelt: …………………………  
 
 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője által 

meghatalmazott /meghatalmazottak 
részéről 

 

 
  

                                                
10 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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6. sz. nyilatkozatminta 
 

A J Á N L A T T E V Ő   N Y I L A T K O Z A T A   

változásbejegyzési eljárásról 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 

…………………………) ajánlattevő11 képviselője, a Pro Pócsmegyer 

Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer 

Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 

technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

büntetőjogi felelősségem tudatában  

nyilatkozom, hogy 

A) az ajánlattevő vonatkozásában az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó 
bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-
bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó 
illetékes bírósághoz / költségvetési szervhez / kamarához / jegyzőhöz 
nem került benyújtásra változás bejegyzési kérelem, 
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.12 

 
VAGY 

 
B) az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van 

folyamatban, ennek igazolásaképpen az ajánlathoz ajánlattevő 
csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.13  

Kelt: …………………………  
……………………………… 

<cégszerű> Aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak,  
vagy aláírás 

a cégjegyzésre jogosult képviselője által 
meghatalmazott /meghatalmazottak 

részéről 

  

                                                
11 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 

12 A megfelelő rész aláhúzandó  vagy a nem megfelelő rész törlendő 

13 A megfelelő rész aláhúzandó  vagy a nem megfelelő rész törlendő 
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7. sz. nyilatkozatminta 

 

SZAKMAI AJÁNLAT 
 
 

a Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított 
„Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 

technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 
 
 
A) 
 
A lámpatestekre, a fényforrásokra és az új 
telepítésű lámpaoszlopokra vállalt jótállás 
időtartama (hónapban megadva, minimum 60 
maximum 84 hónap) 

…………………………. hónap 

 
Megjegyzés: 

A 60. hónapnál kedvezőtlenebb, azaz rövidebb időtartamú megajánlás esetén az 

ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § 

(1) bekezdése alapján előírja, hogy a 84 hónap, vagy annál kedvezőbb (hosszabb 

időtartamú jótállás megajánlásra egyaránt az adható legmagasabb pontszámot adja.  A 

jótállás időtartama a műszaki átadástól számítódik. 
 

- Az ajánlat megadása során csak egész szám (nap) adható meg az időtartam 
vonatkozásában tört szám (pl.: 60,5) NEM. 

 
 
B) 
 

Meglévő rendszer Ajánlat  

Meglévő Típus Teljesítmény 
(W/db) 

Beépítésre / Megajánlott 
kerülő Típus megjelölése 

(meglévő típus helyett) 

Teljesítmény 
(W/db) 

Mennyiség 
(db) 

36W-os 
kompakt 
fénycső 45 …………………………. ………. 411 
70W-os 
nátrium 87 …………………………. ………. 58 
150W-os 
nátrium 174 …………………………. ………. 2 

Összesen:    471 
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C) 
 

Előírt paraméter 
a lámpatestről álljanak rendelkezésre a 

következő mérések és vizsgálatok 
jegyzőkönyvei 

Az előírt paraméternek való Megfelelés 
igazolását az alábbi lehetőségek szerint kell 

meghatározni a táblázatban: 
 

1. AZ érték megadásával 
vagy 

2. „(igen / nem)”  
válasz beírásával 

vagy 
3. „(rendelkezésre áll / nem áll 

rendelkezésre)” 
 válasz beírásával / aláhúzásával / a 

nem megfelelő rész törlésével 
 
 

 A megajánlott lámpatest típus 
rendelkezzen megfelelőségi 
tanúsítvánnyal, amely igazolja a 
hatályos EN szabványoknak való 
megfelelőséget. 
Az alábbi szabványokban rögzített 
megfelelőség mindegyike kötelező és 
releváns:  
EN 55015:2006+A1+A2, EN 61000-3-
2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008, EN 
61547:2009, EN 60598-2-3:2003+A1, 
EN 60598-1:2008+A1, EN 62471:2008 
 

 Kötelezően csatolandó a tanúsítvány 
 

rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / 
nem áll rendelkezésre * 

 
 
 

* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 
megfelelő rész törlendő 

 A megajánlott lámpatestekről álljon 
rendelkezésre a területileg illetékes 
hálózat üzemeltető rendszerengedélye. 
 

 Kötelezően csatolandó az engedély 
 

rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / 

nem áll rendelkezésre * 

 
* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 

megfelelő rész törlendő 

 Fényeloszlási görbék és táblázatok C-y 
rendszerben C=0°, 90°, 180°, 270° fél 
síkokban és azon két C félsíkban, 
melyeknél az I (fényerősség) eléri a 
maximumát.  

 Kötelezően csatolandó a megajánlott 
lámpatest EULUMDAT fájl-ja. 

 

rendelkezésre áll, az EULUMDAT fájl-t 
csatoljuk az ajánlathoz  

 
/ nem áll rendelkezésre * 

 
* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 

megfelelő rész törlendő 

 A világítótest teljes felharmonikus áram 
torzítás értékét igazoló mérési 
jegyzőkönyv (THD i< 25%). 

rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / 

nem áll rendelkezésre * 
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 Kötelezően csatolandó a jegyzőkönyv 
 

 
* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 

megfelelő rész törlendő 

 A világítótest teljesítményfelvétel 
stabilitását (látszólagos és hatásos 
teljesítmény, tolerancia +15% max. 
+7W) igazoló mérési jegyzőkönyv a 
hálózati feszültség szabványos 
feszültségtűrései esetén 
 

 Kötelezően csatolandó a jegyzőkönyv 
 

rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / 

nem áll rendelkezésre * 

 
* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 

megfelelő rész törlendő 

A világítótest teljesítménytényező (telj. 
tényező>0,75) értékét igazoló mérési 
jegyzőkönyv.  
 

 Kötelezően csatolandó a jegyzőkönyv 
 

 

rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / 
nem áll rendelkezésre * 

 
* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 

megfelelő rész törlendő 

 Nyilatkozat a működőképességéről a 
190 V-260 V feszültség tartományban. 
 

 Kötelezően csatolandó a nyilatkozat 

rendelkezésre áll csatoljuk az ajánlathoz / 

nem áll rendelkezésre * 

 
* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 

megfelelő rész törlendő 

 A lámpa fényáram teljesítménye min.  
87 lm/W kell, hogy legyen, beleértve az 
optikai és az elektromos veszteségeket 
is.  

 A színhőmérséklet max. 4000 K lehet. 
 

a megajánlott lámpa fényáram teljesítménye:   
……………. lm/W 

 
a megajánlott lámpa fényáram teljesítménye:   

…………..… lm/W 
 

 a megajánlott lámpa fényáram teljesítménye:   
…………..… lm/W 

 
 a színhőmérséklet: ………... K 

 A búra anyaga UV stabilizált 
polikarbonát vagy biztonsági üveg 
legyen. 

 

A búra anyaga: 
 

polikarbonát / biztonsági üveg * 
 

* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 
megfelelő rész törlendő 

  
 
D) 
Ajánlattevő az általa megajánlott termékekre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot 
teszi: 
 
 A megajánlott lámpák nem fém tükörrel szereltek; 
 A megajánlott lámpák lámpatestháza és rögzítő elemei nem tartalmaznak műanyag 

alkatrészeket; 
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 A LED modul, a driver és a tápegység egymástól független cserélhetősége 
biztosított. 

 
Előírt Üzemeltetési és üzembiztonsági 

követelmények 
 

A Megfelelés igazolását az alábbi 
lehetőségek szerint kell meghatározni 

a táblázatban: 
 
 

1. (igen / nem) 
vagy 

2. (rendelkezésre áll / nem áll 
rendelkezésre) 

 
vagy 

3. (megfelel / nem felel meg) 
vagy  

4. (szöveges leírás) 

 A szerelvény- és optikai tér minimális 
védettsége legyen IP66 

 

rendelkezésre áll / nem áll 
rendelkezésre 

 A világítótest LED moduljának 
túlmelegedés elleni védelme legyen 
megoldva úgy, hogy az károsodás vagy 
élettartam-rövidülés nélkül elviselje az 
nyári nappali üzemviszonyok közötti 
folyamatos működtetést. A védelem 
módja kizárólag passzív elvű legyen. 
(mutassa be) 

megfelel / nem felel meg * 
 

* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 
megfelelő rész törlendő 

 A világítótest túlfeszültség védelme úgy 
legyen kialakítva, hogy mind a hálózatról 
érkező zavarok, mind pedig a 
villámcsapás másodlagos hatásai ellen is 
védett legyen. (mutassa be) 

megfelel / nem felel meg * 
 

* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 
megfelelő rész törlendő 

 Az ULOR értéke legyen maximum 0%, 
goniometriai méréseken alapuló 
fényeloszlási görbék alapján.  

Az ULOR értéke:   …….. % 

 A szerelvénylapon (és egyáltalán a 
világítótestben) elhelyezett összes 
szerelvény közvetlen érintés ellen védett 
legyen, a másodlagos védelemként a 
kézzel megérinthető szerelvények 
maximális feszültsége 42V lehet 

szerelvény közvetlen érintés ellen:  
védett  / nem védett * 

 
a kézzel megérinthető szerelvények 
maximális feszültsége: ……….… V 

 
 

* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 
megfelelő rész törlendő 

 

 A világítótesten kívül legyen olyan 
címke, felirat időtálló kivitelben, melyen 
a világítótest fő paramétere - elszámolási 
teljesítménye - szabad szemmel 

Az alkalmazásra kerülő betűméret jól 
olvasható legalább: 5-6 cm lesz 
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talajszintről jól olvasható legyen (5-6 
cm-es betűkkel) 

  

 Vállalt garanciális idő nem lehet 
kevesebb, mint 5 év. 

A vállalt garanciális idő: ………. év. 

 Alkatrész utánpótlási idő minimum 10 
év (a teljesítéstől) 

 A vállalt alkatrész utánpótlási idő 
(a teljesítéstől): ……... év. 

 A lámpatest optikai kialakítása olyan 
legyen, amely esetleges LED hiba esetén 
is változatlanul biztosítja a megvilágítás 
egyenletességét. 

megfelel / nem felel meg * 
 

* a megfelelő rész aláhízandó, vagy a nem 
megfelelő rész törlendő 

 
E) 
Ajánlattevő kijelenti, hogy a teljesítés során a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban a kivitelezésre vonatkozóan meghatározott feltételrendszernek 
megfelelően, az ott megadottak szerint fogja teljesíteni, a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározottakat fenntartás nélkül elfogadja. Az ajánlat az elvárt 
műszaki megoldásra vonatkozik. 
 
F) Ajánlattevő jelen nyilatkozatával elismeri, hogy a szakmai ajánlatban az előírt 
paramétereknek való megfelelés igazolására vonatkozó ajánlatkérői előírás számára 
egyértelmű volt, a szakmai ajánlatban a megfelelést – az előírtaknak megfelelően –  
a válasz / érték beírásával/ kitöltésével vagy a megfelelő válasz aláhúzásával vagy a nem 
megfelelő rész törlésével kell egyértelműen megtenni az adott helyen.  
 
Kelt: …………………………  

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője által 

meghatalmazott /meghatalmazottak 
részéről 
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8. sz. nyilatkozatminta 
 
 

N Y I L A T K O Z A T    F E L E L Ő S S É G B I Z T O S Í T Á S R Ó L  
 
(Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján) 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 

…………………………) ajánlattevő14 képviselője, a Pro Pócsmegyer 

Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer 

Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 

technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy: 

 
 

nyertességünk esetén vállaljuk, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig 

teljes körű / a tárgy szerinti kivitelezési tevékenységre vonatkozó 

kivitelezési felelősségbiztosítást kötünk, vagy meglévő 

felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a kivitelezés teljes időtartamára. A 

biztosítás megkötése/kiterjesztése fedezetet fog nyújtani a beruházással 

érintett területen található építményekben, az építési területen kívül eső 

szomszédos építményekben a tevékenységével összefüggésben okozott 

károk megtérítésére, Megrendelő eszközeiben, továbbá harmadik fél részére 

okozott személyi sérülés és vagyoni károk megtérítésére. 

 

A felelősségbiztosítás fedezeti értéke legalább: 10 MFt HUF/káresemény 

(dologi) és min. 10 M Ft/év (személyi) kár.  

 

Tudomásul vesszük, és ezennel nyilatkozunk, hogy az érvényes 
felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény 

                                                
14 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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másolata szolgál, melyet legkésőbb a szerződéskötés időpontjában át kell 
adni a Megrendelő (Ajánlatkérő) részére, valamint arról is, hogy a felelősség 
biztosításnak a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés befejezésétől 
(rendszer használatba adásának napjától) számítottan 6 hónapig kell 
érvényben lenni, amelyet megrendelő bármikor ellenőrizhet, és ennek 
elmulasztása esetében szankcionálhat. 
 
Tudomásul vesszük, és ezennel nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a 
felelősségbiztosítás a szerződéskötés időpontjában történő átadásának 
elmulasztását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéstől 
való visszalépésünknek tekinti.  

 

Tudomásul vesszük, és ezennel nyilatkozunk, hogy a biztosítási kötvény 

szakmai tartalmára (biztosított munkálatok/tevékenységek köre) 

vonatkozóan ajánlatérő azt vizsgálja, hogy az abban foglaltak kiterjednek-e, 

tartalmazzák-e (legalább) a felhívás 5. pontjában a „Közös Közbeszerzési 

Szójegyzék CPV-kódok által megadott Fő tárgy” szerinti tevékenységre 

vonatkozó tevékenységre, nyilatkozatunkat ennek ismeretében tettük meg. 
 
 
Kelt: …………………………  

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője 

által 
meghatalmazott /meghatalmazottak 

részéről 
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9. sz. nyilatkozatminta 
N Y I L A T K O Z A T  

 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

25. § (3) – (4) bekezdése alapján 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 
…………………………) ajánlattevő15 képviselője, a Pro Pócsmegyer 
Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer 
Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 
technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyilatkozom, hogy ajánlattevő, alvállalkozója vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § 
(3)-(4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok16. 
 
Kelt: ………………………… 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,  
vagy aláírás 

a cégjegyzésre jogosult képviselője által 
meghatalmazott /meghatalmazottak részéről 

 

  
                                                
15 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
 
16 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként 
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy 
szervezet, 
b) az a szervezet, amelynek 
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, 
bb) tulajdonosát, 
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak 
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. 
A fentiek mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az 
eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetként 
a) a köztársasági elnök, 
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke, 
c) a Kormány tagja, 
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
e) a legfőbb ügyész, 
f) az Alkotmánybíróság elnöke, 
g) az Állami Számvevőszék elnöke, 
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos 
Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal vezetője, vagy 
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
j)-m)  
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló 
szervezet. 
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10.  sz. nyilatkozatminta 
 
 

NYILATKOZAT 
 

Előleg igénybevételéről 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 
…………………………) ajánlattevő17 képviselője, a Pro Pócsmegyer 
Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer 
Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 
technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 9. pontjában meghatározott 
feltételek szerinti előleget, nyertességem esetén igénybe kívánom venni / 
nem kívánom igénybe venni. Amennyiben igénybe kívánom venni, annak 
értéke: ......... Ft (maximum a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a). 

 
 
 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője 

által 
meghatalmazott /meghatalmazottak 

részéről 
 

 
 
 
  

                                                
17 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
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11.  sz. nyilatkozatminta 

 

 
NYILATKOZAT 

A KBT. 134.§ (5) BEKEZDÉSE SZERINT AZ ELŐÍRT JÓTÁLLÁSI 
BIZTOSÍTÉK HATÁRIDŐRE TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE 

BOCSÁTÁSÁRÓL 
 

a 
 

„ „Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése 
korszerű, LED-es technológiájú lámpatestekkel”” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 
 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: 
………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást 
megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban 
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után 
 
n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a tárgyi eljárás vonatkozásában előírt jótállási biztosítékot az 
közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben 
meghatározott módon és mértékben, az ott meghatározott határidőre 
ajánlatkérő, mint Megrendelő rendelkezésére bocsátjuk. 
 
 

 

Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője 

által 
meghatalmazott /meghatalmazottak 

részéről 
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TOVÁBBI NYILATKOZATOK SZÜKSÉG SZERINT  

 

- amelyek kitöltése és csak abban az esetben kötelező, 

 amennyiben az azokban jelzett eset fennáll! 

 
  



44 

 

 

12.  sz. nyilatkozatminta 
 

NYILATKOZAT 
 

közös ajánlattételről a Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján 

 
Alulírottak ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 

…………………………) ajánlattevő és ………………………… mint a(z) 

………………………… (cím/székhely: …………………………) 18 az ajánlattevő(k) 

képviselői nyilatkozunk, hogy a Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft., 

mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer Község közvilágítási 

rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es technológiájú 

lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 35. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevők 

közös ajánlatot nyújtanak be. 

 
Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők 
képviseletére, a nevükben történő eljárásra a(z) ………………………… 
(cím/székhely: …………………………) ajánlattevő teljes joggal jogosult. 
 

Tudomásul vesszük, és kérjük, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (4) bekezdése 
alapján a közös ajánlattevőknek szóló hivatalos értesítését, tájékoztatását, 
illetve felhívását a közös ajánlattevők fent megjelölt képviselőjének küldi 
meg, az alábbi adatok figyelembe vételével: 
 
Közös ajánlattevőket  képviselő 
ajánlattevő  
székhelye: ……………………………………… 
Közös ajánlattevőket  képviselő 
ajánlattevő telefon- és telefaxszáma: ……………………………………… 
Közös ajánlattevőket  képviselő 
ajánlattevő  
e-mail címe: ……………………………………… 
Közös ajánlattevőket  képviselő 
ajánlattevő nevében aláíró ……………………………………… 

                                                
18 az ajánlattevők száma szerint szükség szerint bővítendő 
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Közös ajánlattevőket  képviselő 
ajánlattevő  
székhelye: ……………………………………… 
természetes személy 
(meghatalmazott)  
neve: 
 
Az ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. § és 6:30. §-ában 
foglaltak irányadóak. 
 
 
Kijelentjük továbbá, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az 
ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 
 
Az együttműködési megállapodást csatoljuk az ajánlatunkhoz. 
 
 
 
Kelt: ………………………… 
 
 

……………………………… ……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője 

által 
meghatalmazott /meghatalmazottak 

részéről 
 

<cégszerű> Aláírás 
a kötelezettségvállalásra 

jogosult/jogosultak,  
vagy aláírás 

a cégjegyzésre jogosult képviselője 
által 

meghatalmazott /meghatalmazottak 
részéről 
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13.  sz. nyilatkozatminta 
 

AJÁNLATTEVŐI   NYILATOZAT ÉS INDOKOLÁS  

ÜZLETI TITOKRÓL 19 
 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 

…………………………) ajánlattevő20 képviselője, a Pro Pócsmegyer 

Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer 

Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 

technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas 

kezelését. 

 
 
Üzleti titok ajánlatunk következő (elkülönített módon, az ajánlat végén 
csatolt) oldalain található:  
 .…-…. oldal 21 
 
Nyilatkozom, hogy az ajánlat fenti részeinek üzleti titokká minősítésével 
kapcsolatosan áttanulmányoztam a Kbt. 44. §-át. Az abban foglaltakat 
tudomásul vettem és megértettem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 Amennyiben az részvételi jelentkezés nem tartalmaz üzleti titkot, úgy jelen nyilatkozatot nem kell a 

részvételi jelentkezéshez csatolni! 
20 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
21 Szükség szerint bővíthető, kiegészíthető adattartalom 
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A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az alábbi indoklást adom: 
 

Ajánlat oldalán/oldalain csatolt 
dokumentum 

Részletes indokolás 22 

…… oldalon csatolt …….. 
tartalmú/megnevezésű irat 
dokumentum 

 

  
 
 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője 

által 
meghatalmazott /meghatalmazottak 

részéről 
 

 
 
  

                                                
22 A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy 

felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot 
(ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.  
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, 
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért 
és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
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14.  sz. nyilatkozatminta 

 

AJÁNLATTEVŐI  NYILATKOZAT A23 

felelős fordításról  

 

Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: 

…………………………) ajánlattevő24 képviselője, a Pro Pócsmegyer 

Településfejlesztési Kft., mint ajánlatkérő által indított „Pócsmegyer 

Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 

technológiájú lámpatestekkel” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt.  

47. § (2) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt 

valamennyi nem magyar nyelvű dokumentum részvételi ajánlathoz csatolt 

magyar nyelvű fordítása minden tekintetben megegyezik az eredeti, idegen 

nyelvű dokumentummal. 25 

 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű> Aláírás 

a kötelezettségvállalásra 
jogosult/jogosultak,  

vagy aláírás 
a cégjegyzésre jogosult képviselője 

által 
meghatalmazott /meghatalmazottak 

részéről 
 

  

                                                
23 Amennyiben a részvételi jelentkezés nem tartalmaz idegen nyelvű dokumentumot, úgy jelen 

nyilatkozatot nem kell az ajánlathoz csatolni! 

 
24 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles benyújtani. 
 
25 Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja. 

Amennyiben ajánlatkérő azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz 

különösen, ha ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti, úgy a Kbt. előírásai szerint jár el (szükség 

esetén felvilágosítást vagy egyéb dokumentumot kérhet). Az idegen nyelven benyújtott irat, 

dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az 

ajánlattevőnek viselnie kell (pl.: hamis adatszolgáltatás és ennek jogkövetkezményei). 

 

Nem jelenti az eljárás nyelvére vonatkozó előírás megsértését, amennyiben az ajánlat olyan idegen 

nyelvű megfogalmazást vagy terminológiát, vagy megfogalmazást (szófordulat, rövidítés, szakzsargon, 

stb.) tartalmaz, amely szakmailag indokolt – pl.: nemzetközileg is elfogadott és jellegéből fakadóan 

szövegszerű fordítása nem létezik. 
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15.  sz. nyilatkozatminta 

 
Átláthatósági nyilatkozat minta 

 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára 

vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről 
 

Alulírott ………………….…………………………., mint a(z) 
………………………….…………….…………… (székhely: …………………………………………….……) 
cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi 
felelősségem tudatában 

nyilatkozom 
 
arról, hogy a(z) (teljes név) ………….………………………………………………………… a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja26 alapján 
átlátható szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát 
nyilatkozatomhoz csatolom. 

 
Tudomásul veszem, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a 
nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatni Intézményüket, a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig. 
 
Kelt: 

P. H. 
……………………………… 
cégjegyzésre/aláírásra 

jogosult 
 

                                                
26 3. § (1) E törvény alkalmazásában  
1. átlátható szervezet:  
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi 
személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági 
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 
működő részvénytársaság,  
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel 
a következő feltételeknek:  
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,  
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,  
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,  
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti 
feltételek fennállnak;  
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:  
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,  
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-
ot meghaladó részesedéssel,  
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 
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Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó 
dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 

meghatározottak alapján 
 
A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont b) alpontja 

szerinti gazdálkodó szervezetek esetében 
 
Alulírott, ……………………………………… (név) mint a 
………………………………………………………………………………… (cégnév) 
………………………………………………………………………………… (székhely) 
………………………….……… (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, melynek adóilletősége ……………… országban található, 
amely  

a)  [a megfelelő aláhúzandó], 
 az Európai Unió tagállama,  
 az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam,  
 a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,  
 olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 

szóló egyezménye van. 
 

b) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és 
 

c) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-
os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) 
alpont szerinti feltételek fennállnak. 

 
d) Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

 
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 
alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i): 

 
Sorszám Tényleges tulajdonos Születési hely és 

idő 
Anyja neve Részesedés 

mértéke %-
ban 

     
     
     

 
Kelt: 

P. H. 
  ................................................... 

              cégjegyzésre/aláírásra 
jogosult 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017……………... 
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JELEN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (az ahhoz csatolt és annak részét képező 

valamennyi Melléklettel együtt a továbbiakban: „Megállapodás”) az alábbi Felek 

között jött létre……………………………... napján:  

(a)  

Cím: Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft. 

Cégjegyzék szám: 13 09 147543Adószám:  23375440-2-13 

Képviseli: Klibán Zita - ügyvezető 

mint megrendelő, (a továbbiakban "Megrendelő"),  

valamint a 

(b)  

Cím:   

Cégjegyzékszám  

Adószám:   

Képviseli:  

mint vállalkozó, (a továbbiakban „Vállalkozó”),  

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a "Felek" vagy „Szerződő Felek”). 

(c)  

Cím:  Pócsmegyer Község Önkormányzata  

székhely:  2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6. 

törzsszáma:  393748 

Adószám: 15393740-1-13 

Képviseli:  Németh Miklós - polgármester  

mint kezes, (a továbbiakban „Kezes”) 

 

1. szerződéses dokumentumok 

1.1 Felek rögzítik, hogy a közöttük a jelen Megállapodással keletkező jogviszonyra 

vonatkozó szabályokat a jelen Megállapodás és azok mellékletei teljes körűen és 

egységesen tartalmazzák.  

1.2 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a 2.1. pontban 

megjelölt közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak eredményeként írják alá. A 

közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 

különös tekintettel a KKD rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. 

2. A megállapodás tárgya 

2.1 A „Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 

technológiájú lámpatestekkel” tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás 

alapján  
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Pócsmegyer Község közvilágítási rendszerének korszerűsítése korszerű, LED-es 

technológiájú lámpatestekkel. 

2.2 Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodásban foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően Megrendelő a Vállalkozótól a Munkák elvégzését, továbbá a pénzügyi 

szolgáltatást jelen Megállapodásban és az 1. sz. Mellékletben részletezettek szerint 

megrendeli. 

2.3 Vállalkozó a Munkák elvégzését és a pénzügyi szolgáltatás nyújtását a jelen 

Megállapodás feltételei szerint, a hatályos és vonatkozó jogszabályok, hatósági 

előírások betartásával, a Vállalkozói Díj (ld. 8. szakasz) megfizetése ellenében 

elvállalja.  

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 

3.1 A projekttervezés és engedélyeztetés vonatkozásában: a szerződés hatálybalépését 

követő 90 naptári nap. 

3.2 A kivitelezés vonatkozásában: az engedélyek jogerőre emelkedésétől számított 90 

naptári nap. 

3.3 A pénzügyi szolgáltatás tekintetében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 3 év. 

4. A vállalkozó kötelezettségei 

4.1 Általános kötelezettségek 

4.1.1 Vállalkozó köteles a Munkákat az Építési Területen a jelen Megállapodásban 

foglalt feltételekkel, szakvállalattól elvárható módon és minőségben, fokozott 

gondossággal, a 3.2 pontban meghatározott határidőn belül elvégezni. 

Vállalkozó köteles a közvilágítási berendezések tervezési, hatósági 

engedélyeztetési feladatait teljes körűen elvégezni, a szükséges hatósági 

egyeztetéseket, átadásokat lefolytatni, bonyolítani, dokumentálni. 

4.1.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Építési Terület Pócsmegyer Község 

Önkormányzata által kijelölt terület (közterület). Vállalkozó köteles a 

munkavégzését úgy szervezni, hogy a település lakóinak életét szükségtelenül 

ne zavarja.  

4.1.3 Vállalkozó köteles az Építési Területen történő munkavégzéséhez szükséges 

engedélyeket, bejelentéseket (pl. közterület foglalási engedély) saját költségén 

beszerezni, megtenni. Szintén Vállalkozót terhelik a hatóságok 

közreműködésével kapcsolatos azon költségek, amelyek a Vállalkozó 

tevékenységével kapcsolatosan a forgalomirányítással (terelés, korlátozás) és 

bármely egyéb organizációs tevékenységgel összefüggésben álltak elő. 

4.1.4 Vállalkozó mindenkor köteles az Építési Területet rendezett és biztonságos 

állapotban tartani. 

4.1.5 Vállalkozó köteles kinevezni egy vele munkaviszonyban (alkalmazottként), 

szerződéses vagy tagsági jogviszonyban álló felelős műszaki vezetőt, aki ellátja 

a jelen Szerződésben, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendeletben és egyéb irányadó jogszabályokban meghatározott feladatokat (a 

"Felelős Műszaki Vezető"). A Megrendelő indokolt kérésére a Vállalkozó 
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köteles a Felelős Műszaki Vezetőt lecserélni, ha a Felelős Műszaki Vezető a 

jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek igazolhatóan nem tesz eleget, vagy 

rendszeresen, vagy folyamatosan nem biztosítja, hogy a Vállalkozó jelen 

Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítse. A Felelős Műszaki Vezető, vagy 

ideiglenes távolléte esetére kinevezett helyettese köteles mindaddig ezt a 

feladatot ellátni, amíg a Vállalkozó az Építési Területen munkát végez. 

4.1.6 Vállalkozónak a feladat végrehajtása során az alábbi jogszabályokat kell 

figyelembe venni. A jogszabályok felsorolása nem teljes körű, és a Vállalkozót 

nem jogosítja az egyéb jogszabályok és előírások figyelmen kívül hagyására. 

Vállalkozó felelőssége az aktuális és érvényben lévő nemzeti és nemzetközi 

jogszabályok alkalmazása. 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és 

védelméről; 

- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról; 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 

tevékenységről; 

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és 

építési követelményekről; 

- a Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), 

valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. 

rendelet (VET Vhr.)   

- 45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól; 

- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

egyes tevékenységek részletes szabályairól; 

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési 

munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről; 

- 35/1996. (XII.29.) ill. 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat; 

 

4.2 A Munkák végrehajtása, munkavégzés az Építési Területen, alvállalkozók 

igénybevétele 

4.2.1 Vállalkozó saját költségén köteles biztosítani a Munkák elvégzéséhez 

szükséges valamennyi eszközt és berendezést, szerszámot és anyagot, állványt 

és ideiglenes létesítményt, illetve amennyiben szükséges az ideiglenes 

elektromos energia vételezési pontokat (kalocsa szekrények), víz és csatorna 

csatlakozási pontokat kiépíteni és fenntartani a munkavégzéssel érintett 

területeken. 

4.2.2 Vállalkozó a Munkák megkezdéséig köteles organizációs ütemtervet készíteni. 

A Munkák során a Vállalkozó köteles az alkalmazandó nemzeti szabványok 

(MSZ), kötelező műszaki előírások, szakmai szokások és a vonatkozó 

szabályzatok rendelkezéseit figyelembe véve eljárni. 

4.2.3 Minden, a Vállalkozó által felhasználni tervezett anyagot, berendezést mely a 

terveken, költségvetési kiírásban meghatározott anyagoktól, berendezésektől 

eltér a Vállalkozó a Megrendelő előzetes kérésére köteles egy, vagy több minta, 
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teljeskörű műszaki dokumentáció formájában a Megrendelőnek jóváhagyás 

céljából - az adott Munka megkezdése előtt - előzetesen bemutatni, mellékelve 

a részletes termékismertetőt, Megrendelő által igényelt karbantartási, 

üzemeltetési információkat, hatósági engedély(eke)t, minősítéseket stb. oly 

módon, hogy a Megrendelőnek elegendő ideje maradjon az átadott minta, 

dokumentáció részletes tanulmányozására. Megrendelő a kért információk 

rendelkezésre bocsátását követő öt (5) munkanapon belül köteles nyilatkozni 

arról, hogy a bemutatott anyagok, berendezések közül melyiket választja, 

illetve a bemutatott mintát jóváhagyja-e. Amennyiben a megadott határidőn 

belül Megrendelő észrevételt nem tesz, az a bemutatás elfogadását jelenti. 

4.2.4 Vállalkozó köteles tudomásul venni és tűrni, hogy a jelen Megállapodás hatálya 

alatt a Megrendelő és kijelölt képviselői, illetve bármely hatóság bármikor 

ellenőrizheti a Vállalkozó munkavégzését. Vállalkozónak haladéktalanul eleget 

kell tennie a Megrendelő és/vagy a hatóság által kért vagy előírt bármely olyan 

intézkedésnek, amely a jogszabályok betartására szolgál. Ezen intézkedések be 

nem tartásából eredő minden kárért a teljes felelősség a Vállalkozót terheli. 

4.2.5 Vállalkozó a keletkezett veszélyes és/vagy szennyező anyagok szállítása, 

kezelése és tárolása során fokozott gondossággal köteles a vonatkozó 

jogszabályok betartására. Amennyiben környezetre veszélyes anyagok 

bontására kerül sor, azok jogszabályi kötelezettségek szerinti kezeléséről és 

elhelyezéséről gondoskodik illetve az eszerint megtett lépéseket Megrendelő 

felé igazolja. Felek megállapodnak, hogy a jelen alpontban meghatározott 

kötelezettségekkel kapcsolatosan felmerülő összes költség a Vállalkozói Díj 

része. 

4.2.6 Vállalkozó köteles a Munkák végrehajtása során a jogszabályok rendelkezéseit 

– különös tekintettel a vonatkozó biztonságtechnikai, tűzvédelmi, 

környezetvédelmi, valamint munkavédelmi, foglalkoztatási és munkaerő 

alkalmazási előírásokra – betartani és azokat alvállalkozóival, megbízottaival, 

alkalmazottaival is betartatni.  Ezek megszegéséből származó bárminemű 

közvetlen vagy közvetett kár a Vállalkozót terheli. 

4.2.7 Vállalkozó szavatolja, hogy az elvégzendő Munkákat csak tapasztalt és arra 

alkalmas, továbbá a munka végzéséhez szükséges minden jogosultsággal 

rendelkező munkavállalóival végezteti el. 

4.2.8 Vállalkozó és/vagy alvállalkozók vezetői a Megrendelő és/vagy a Munkaügyi 

Felügyelőség által tartott biztonsági ellenőrzéskor kötelesek az alkalmazottak 

munkáltatói igazolását bemutatni. A Vállalkozó köteles az Építési Területre 

érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat kidolgozni, ezeket saját 

dolgozóival és alvállalkozóival megismertetni, a szükséges oktatást megtartani. 

4.2.9 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó saját dolgozói csak a Megrendelő által kijelölt 

vizesblokkokban lévő WC létesítményeket használhatják. 

4.2.10 Vállalkozó köteles az építési anyag szállítására használt közlekedési útvonalak, 

közterület tisztán tartására, megóvására.  

4.2.11 Vállalkozó köteles az Építési Terület és az elkészült munkák védelmére, 

karbantartására, a Munkák oly módon történő szervezésére és kivitelezésére, 

hogy az által se a Megrendelőnek, se a harmadik személynek kárt ne okozzon. 
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4.2.12 Vállalkozó felelős az Építési Területre beépítendő valamennyi berendezés 

próbaüzemének megszervezéséért, és arra köteles a Megrendelő képviselőit 

meghívni, akik jogosultak, de nem kötelezettek azon részt venni. Valamennyi 

berendezés esetén Vállalkozó köteles 72 órás próbaüzemet tartani. A 

Vállalkozó köteles az átvételi eljárás során átadni a Megrendelő részére a 

próbaüzemek és vizsgálatok hiteles jegyzőkönyveit. 

4.2.13 A munkák befejezése és a 4.5. pontban meghatározott átadás-átvételi 

jegyzőkönyv aláírását követő 5 naptári napon belül Vállalkozó saját költségén 

köteles eltávolítani minden hulladékot, a saját tulajdonát képező eszközeit, 

szerszámait és gépeit, berendezéseit és anyagait. Vállalkozó köteles az Építési 

Területet tiszta, biztonságos állapotban Megrendelőnek átadni. Abban az 

esetben, ha Vállalkozó a jelen pontban rögzített kötelezettségeinek határidőben, 

felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult azokat a 

Vállalkozó költségén mással elvégeztetni. 

4.3 Építési Terület 

4.3.1 Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a Vállalkozó részére biztosítja az 

Építési Területet a Mellékletekben foglaltaknak és a Megállapodás 3.1 

pontjának megfelelően. Vállalkozó az Építési Terület átadásakor az építési 

naplóban köteles rögzíteni az Építési Területtel kapcsolatos esetleges 

észrevételeit. Felek az Építési Terület átadásakor felvett jegyzőkönyvben 

rögzítik az épületbe és az Építési Területre történő bejutás szabályait. 

4.3.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jelen szerződésben foglalt 

Munkák végzésének időtartama alatt a Területen más munkákat is végezhet 

vagy végeztethet. Vállalkozónak kötelessége ezen munkák végzését segíteni, 

illetve azok végzésével összehangoltan tevékenykedni. 

4.3.3 Amennyiben az Építési Területen egyidejűleg több vállalkozó is dolgozik, a 

vállalkozók közötti koordináció, a Munkák koordinálása a Megrendelő 

feladata. A Vállalkozó saját alvállalkozóinak koordinálása azonban a 

Vállalkozó feladata. 

4.4 Az építési napló és a Vállalkozó értesítési kötelezettségei 

4.4.1 Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a hatósági előírások és szakmai 

szokások szerint (amennyiben a Munkák vagy a Munkák egy része építési 

engedély köteles úgy e-napló vezetése is szükséges). Az építési naplónak az 

Építési Területen mindenkor hozzáférhetőnek kell lennie. Az építési naplóba 

bejegyzésre kerülnek a műszaki, logisztikai és egyéb észrevételek, kérdések, 

válaszok, de a teljesítés igazolások külön levelezés keretén belül történnek. Az 

építési naplóba történő bejegyzésre jogosult személyek neve: 

Megrendelő részéről: 

 

 

 

 

Név:  

Tel:  

 

Név:  

Tel.:  

 

Vállalkozó részéről:  

Név:  
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Tel.:  

 

 

4.4.2 Az eltakarásra kerülő munkarészeknél Vállalkozó köteles az eltakarás előtt 3 

munkanappal a Megrendelőt, a jelen Megállapodás 15. pontja szerint, írásban 

értesíteni az eltakarás időpontjáról.  Amennyiben Megrendelő vagy Megrendelő 

helyszíni képviselője nem jelenik meg az eltakarási munkafázison, ez annak 

végrehajtását nem késleltetheti. 

4.4.3 Vállalkozó együttműködési kötelezettsége keretében köteles Megrendelőt 

haladéktalanul értesíteni az érdekkörében felmerülő, jelen Megállapodásra 

kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 

4.4.4 Vállalkozó köteles a Megrendelő által tartott heti koordinációs értekezleteken 

részt venni, melyen magát és fontosabb alvállalkozóit az építésvezetők 

képviselik. 

4.4.5 A Vállalkozó alkalmazottainak és/vagy megbízottainak tájékoztatása a 

Megrendelő által kiadott valamennyi írásos utasításról, szabályról és 

rendelkezésről, amelyek az Építési Területre, illetve a Munkákra vonatkoznak, 

a Vállalkozó feladata. 

4.5 A Munkák átadás-átvételének szabályai 

4.5.1 A Munkák átadás-átvételének általános szabályai 

(a) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles a Munkákat e 

Megállapodás 3. pontjában meghatározott határidőben, a jelen 

Megállapodásnak és mellékleteinek megfelelő feltételekkel hiánytalanul 

elvégezni. 

(b) A Vállalkozó által készített részletes ütemtervben meghatározott Munkák 

átadás-átvételéről a Vállalkozó köteles Megrendelőt 3 naptári nappal az 

átadás előtt előzetesen írásban értesíteni a Megállapodás 20. pontja 

szerint. A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése és lebonyolítása a 

Vállalkozó kizárólagos feladata. 

(c) Felek a Munkák műszaki átadás-átvételéről Átadás-átvételi 

Jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a 4.4.1 pontban felsorolt személyek 

írnak alá. Az Átadás-átvételi Jegyzőkönyv tartalmazza a Munkák 

műszaki szerződésszerű elvégzésére vonatkozó valamennyi adatot.  

(d) A Munkák átadás-átvételét a Megrendelő megtagadhatja, amennyiben az 

nem szerződésszerűen került elvégzésre. Ebben az esetben a Vállalkozó 

köteles Megrendelő utasításai szerint a hiányosságokat pótolni, és az 

újabb átadás-átvételi időpontot 8 naptári napon belül kitűzni. 

Amennyiben az Átadás-átvételi Jegyzőkönyvet a Megrendelő azért nem 

írja alá, mert a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesített, úgy az nem 

jelenti a teljesítési határidők meghosszabbodását, illetve a Vállalkozót 

nem mentesíti a jelen Megállapodásban a nem szerződésszerű és a 

késedelmes teljesítéshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. 

(e) A Megrendelő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről 

(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a 
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Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

(f) Ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a 

szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott 

határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi 

eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) 

bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a 

Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

(g) Vállalkozó a munkák befejeztével, az átadás-átvétel időpontjában 3 

példány nyomtatott és egy példány digitális átadási dokumentációt ad át 

Megrendelő részére, mely tartalmazza többek között a kivitelezői 

nyilatkozatokat, a beépített anyagok és berendezések minőségi 

bizonylatait, szabványossági minősítő iratát (ennek hiányában 

alkalmazási engedélyét), az elvégzett tesztek, vizsgálatok, nyomáspróbák 

jegyzőkönyveit (ezen kívül valamennyi az építési engedélyben előírt 

mérési jegyzőkönyvet), az elektromos munkák érintésvédelmi és 

tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványait, beüzemelési és próbaüzemi 

jegyzőkönyveket, gépkönyveket, a kezelési-karbantartási útmutatókat és 

a megvalósulási terveket. A megvalósulási terveket Vállalkozó köteles 

mind dwg, mind pdf formátumban átadni Megrendelő részére. 

(h) Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt megrendelői személyzetet a 

létesítmény üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó részletes 

oktatásban köteles részesíteni. Az oktatást a műszaki átadás-átvételi 

eljárás megkezdését követően kell végrehajtani. 

(i) Vállalkozó köteles a használatbavételi engedély megszerzéséhez 

szükséges valamennyi nyilatkozatot, vizsgálati és mérési jegyzőkönyvet, 

beüzemelési jegyzőkönyvet, oktatási jegyzőkönyvet átadni Megrendelő 

részére az átadás-átvételi eljárás során. 

(j) Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi költség 

a Vállalkozót terheli. 

4.6 Biztosítás  

4.6.1 Vállalkozó saját költségére köteles érvényes felelősségbiztosítást fenntartani, 

amelynek az alábbi részterületeket kell lefednie: 

(a) az Építési Területen és azon kívül harmadik személyeknek okozott 

személyi sérülésre és dologi károkra kötött általános baleset- és 

felelősségbiztosítást; 

(b) a Vállalkozó, illetve alvállalkozói által a kivitelezés kapcsán, azzal 

összefüggésben foglalkoztatott személyzetére, baleset és sérülések 

esetére vonatkozó általános baleset- és felelősségbiztosítást; 

(c) a Munkák során a Megrendelő vagyontárgyaiban illetve a környező 

épületekben okozott kár megtérítésére vonatkozó biztosítást. 

4.6.1 A 4.6.1. pontban meghatározott biztosítási szerződésben a biztosítási esemény 

bekövetkeztekor a biztosító által kifizethető biztosítási összeg felső határának 
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legalább 10 MFt forint összegnek kell lennie káreseményenként. Vállalkozó a 

4.6.1. pontban meghatározott biztosítást a jelen Megállapodás hatálya alatt és a 

sikeres átadás-átvételtől számított 60 napig köteles fenntartani. A biztosítás 

megkötését bizonyító igazolást, valamint az aktuális biztosítási díj befizetéséről 

szóló igazolást a Vállalkozó köteles elküldeni Megrendelőnek a szerződés 

aláírásától számított 10 naptári napon belül. 

4.6.2 Megrendelő külön kérésére Vállalkozó a jelen Megállapodás érvényességi ideje 

alatt köteles Megrendelőnek megküldeni a fenti biztosítási kötvények másolatát 

valamint a biztosítás érvényességét bizonyító dokumentumokat. Amennyiben 

felszólítás ellenére a Vállalkozó nem tesz eleget ennek a kötelezettségének vagy 

a biztosítás bármely okból érvényét veszti, Megrendelő jogosult a megfelelő 

biztosítást kiváltani, és annak összes költségét levonni az esedékes 

megállapított díjfizetésből. 

4.7 Pénzügyi Szolgáltatás 

4.7.1 Vállalkozó a vállalkozói díj kifizetésére vonatkozóan részletfizetési lehetőséget 

biztosít Megrendelőnek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 3 éves 

időtartamra . 

5. Vállalkozó jogai 

5.1.1 Amennyiben a jelen Megállapodásban és annak mellékleteiben meghatározott 

kötelezettségeket a Vállalkozó határidőben és szerződésszerűen teljesíti, úgy a 

8. pont szerinti Vállalkozói Díjra jogosult. 

5.1.2 Vállalkozó jogosult az építési naplóba történő bejegyzésre. 

5.1.3 Vállalkozó jogosult a jelen Megállapodásban meghatározott módon és 

feltételekkel alvállalkozó és/vagy megbízott igénybevételére. 

5.1.4 Vállalkozó jogosult díjmentesen igénybe venni a Csángó utcai traktusban lévő 

liftet anyagszállításra, elektromos energiát vételezni a szinti elektromos 

elosztókból, valamint vizet vételezni a Megrendelő által kijelölt vizesblokkból. 

Vállalkozó a munkaszervezésénél figyelembe kell vegye, hogy a liftet 

valamennyi kivitelező használhatja, így az nem kizárólagosan áll a Vállalkozó 

rendelkezésére. 

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

6.1 Amennyiben a Vállalkozó a jelen Megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek 

szerződésszerűen, maradéktalanul és határidőben eleget tett, úgy Megrendelő köteles 

a jelen Megállapodás 8. pontjában meghatározott Vállalkozói Díj megfizetésére. 

6.2 Megrendelő köteles a Munkák megvalósítása során a Vállalkozó részére átadni minden 

olyan rendelkezésére álló adatot és információt, melyek a Munkák szerződésszerű 

ellátásához szükségesek. Köteles továbbá az ésszerűen elvárható mértékben 

közreműködni a szükséges engedélyek és hozzájárulások megszerzésében. A szükséges 

adat és információ átadására vonatkozó kötelezettség a jelen Megállapodás 

aláírásának napjától kezdve, folyamatosan fennáll. 

6.3 Megrendelő az Építési Területet 2018. március 1-ején átadás-átvételi eljárás során 

köteles átadni.  Az Építési Terület átadásáról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
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Vállalkozó elismeri, hogy az Építési Terület a Megállapodás szerinti munkavégzésre 

alkalmas. 

6.4 Megrendelő folyamatosan jogosult ellenőrizni a Munkák terveknek, ütemtervnek és a 

jelen Megállapodásnak való megfelelőségét. A Megállapodás 4.4.1. pontjában 

megnevezett megrendelői képviselők az építési naplóba jogosultak, és legalább 7 

naptári naponként kötelesek az építési naplót ellenőrizni, illetve utasításaikat, 

észrevételeiket bejegyezni. Az ellenőrzés, illetve a bejegyzés elmulasztása nem jelenti a 

Vállalkozó naplóbejegyzésének elfogadását, és nem jelenti azt, hogy az Megrendelő a 

bejegyzés elmulasztásával bármilyen jogról, igényről vagy követelésről lemondott 

volna. Amennyiben a Felek között a bejegyzéssel illetve annak tartalmával 

kapcsolatosan vita keletkezik, úgy haladéktalanul egyeztetni kötelesek egymással, a 

megoldás módját illetően. Azonnali intézkedést igénylő, illetve esetlegesen határidő 

vagy Vállalkozói Díj módosulással járó ügyek esetében a naplóbejegyzéseket kötelesek 

a Felek egyéb módon, pl. levélben, táviratban, telefaxon, vagy elektronikus formában 

(e-mail) is egymás tudomására hozni. 

6.5 A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a kialakítások kérdésében, 

valamint a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak 

annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. 

6.6 Az Építési Területre a Vállalkozó által beszállított anyagok, berendezések, stb. 

megfelelő védelme, illetve az ehhez szükséges ideiglenes raktárak, lehatárolások 

kialakítása és fenntartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. 

7. Díjazás 

7.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen Megállapodásban 

meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, azaz a Munkák hiba és hiánymentes 

elvégzéséért, továbbá a pénzügyi szolgáltatás nyújtásáért Vállalkozói Díjra jogosult. A 

Vállalkozói Díj egyösszegű átalányárnak minősül, melynek összege: 

,- + ÁFA, azaz + ÁFA összeg 

7.2 A Vállalkozói Díj tartalmazza a jelen Megállapodásban meghatározott Munkák 

teljesítése során a Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget, ezért a Szerződő 

Felek megállapodnak, és a Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozói Díjon 

felül a jelen Megállapodásban meghatározott kötelezettségei teljesítéséért további 

költségtérítésre és egyéb díjazásra igényt nem tart. A Vállalkozói Díj magában foglalja 

a munkák kivitelezését, befejezését és hibajavítását, a munkákkal összefüggő minden 

előkészítő és általános tételt, minden előkészítő, kisegítő, mellék- és felvonulási munkát, 

és a Vállalkozó által jelen Szerződés keretében vállalt minden egyéb (beleértve 

Jótállási, Szavatossági, stb.) kötelezettség ellenértékét, a teljesítéshez igénybevételre 

kerülő alvállalkozók díját, egyéb költségeit. A Vállalkozói Díj továbbá magában 

foglalja a szükséges szállítási költségeket, a szükséges felvonulási létesítmények 

költségeit, a munkák elvégzéséhez szükséges energia- és közmű felhasználási díjakat, 

az építéshez szükséges energia vételezésére és mérésére alkalmas csatlakozási pontok 

és eszközök kiépítésének a költségeit, a Szerződés teljesítésével együtt járó, ahhoz 

szükséges organizációs,  adminisztratív költségeket, a kivitelezéshez szükséges tervek 

elkészítésének költségeit, a Megrendelő személyzete betanításának a költségeit, a 

Vállalkozó kötelezettségét képező hatósági engedélyek megszerzésének, az azokhoz 

szükséges eljárásoknak költségeit, továbbá a pénzügyi szolgáltatás díját. Szerződő 

Felek kijelentik, hogy a Vállalkozói Díjat az anyagárak vagy munkadíjak változásai 

nem befolyásolják, a Vállalkozói díj további feltételtől független fix díjnak minősül. 
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7.3 Felek a már meglévő, újrafelhasználásra kerülő tárgyak bontása előtt felmérést 

készítenek azok darabszámáról és állapotáról, majd pedig a bontást követő újbóli 

felhasználás lehetőségéről. Vállalkozó köteles a bontást oly módon elvégezni, hogy a 

lehető legkisebb kárt okozza és a tárgyak használhatóságát és eredeti használat értékét 

megőrizze. 

8. Fizetési feltételek 

8.1 Fizetési ütemezés:  

1. Előleg:  …….,-Ft+ÁFA 

Esedékessége a szerződés hatályba lépését követő 15. naptári nap. 

2. I. részszámla  …….,-Ft+ÁFA  

Esedékessége munkaterület átadását követő 15. naptári nap 

8.2 A munka elszámolása egy végszámlával történik.  

8.3 A végszámla - … eredeti példányban történő - benyújtásának feltétele az 2. pontban 

foglalt munkák 100%-os teljesítése, sikeres, hiány nélküli műszaki átadás-átvétele, a 

jelen szerződés … számú mellékletében meghatározott iratok, dokumentációk hiány 

nélküli benyújtása és a Megrendelő kijelölt képviselője által kiállított teljesítésigazolás, 

valamint a kiállítás időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek 

minősülő együttes adóigazolás megléte. 

8.4 A végszámla összege: 

8.5 A végszámlát 2 eredeti példányban a Megrendelőnek kell benyújtani. A számlához 

csatolt okmányok 1 sorozatának eredetinek kell lennie. A számlán a számla 

megnevezését, a szerződés tárgyát,  szerződés azonosító számát fel kell tüntetni. A 

számlát az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. törvény) és az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. törvény szerint kell kiállítani. 

8.6 A végszámla példányhoz csatolni kell minden olyan okmányt, ami a számla összegét 

befolyásolhatja.  

A végszámla kötelező mellékletei:  

- építési napló 

- műszaki átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv  

- teljesítésigazolás 

- a kiállítás időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 

együttes adóigazolás 

- átláthatósági nyilatkozat 

 

8.7 Megrendelő a Vállalkozói Díjat a jelen Megállapodás 4.7. pontjában meghatározott 

részletekben egyenlíti ki.  

8.8 A Vállalkozói Díj első részletét Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számla 

alapján, az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdése szerint 

átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően. 

Amennyiben Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, 

Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint 

fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: 
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a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

kötelesek nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora 

összegre jogosult az ellenszolgáltatásból (1. számú melléklet); 

b) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

kötelesek nyilatkozatot tenni, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók 

egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg 

felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 

állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint 

a vállalkozói teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő harminc napon belül átutalja Vállalkozóként szerződő feleknek;  

e) a Vállalkozóként szerződő felek haladéktalanul kiegyenlítik az alvállalkozók 

számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét 

visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 

alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások 

igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes 

adóigazolásának másolatát Megrendelőnek (annak érdekében, hogy Megrendelő 

megállapíthassa, hogy a Vállalkozóként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a 

teljes összeget az alvállalkozónak); 

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, 

fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő tizenöt napon belül átutalja 

Vállalkozóként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési 

kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 

h) ha a Vállalkozók valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem 

teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor 

illeti meg a Vállalkozóként szerződő feleket, ha Megrendelő részére igazolják, 

hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségüket teljesítették, vagy hitelt 

érdemlő irattal igazolják, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a 

Vállalkozóként szerződő felek által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy 

annak egy részére. 

 

8.9 A Vállalkozói Díj fennmaradó részleteinek kiegyenlítése a jelen Megállapodás 4.7. 

pontjában meghatározottak szerint kerül sor. 

8.10 Amennyiben a számla és mellékletei az alaki és tartalmi követelményeknek nem 

felelnek meg, akkor az Megrendelő hiány pótlására a számlát Vállalkozónak 

visszaküldi. A számla ilyen okból történő visszaküldése a fizetési határidő 

vonatkozásában halasztó hatályú. A Vállalkozó részéről ismételten kiállított és az 

Megrendelő felé benyújtott számla kifizetése a kézhezvételétől számított 30 naptári 

napon belül esedékes. 

8.11 Abban az esetben, ha az Megrendelő a szerződés 8.7. pontjában meghatározott 

határidőhöz képest késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után a 

Vállalkozó részére a Ptk. 6:155 §-ban meghatározott késedelmi köteles fizetni. A 

Vállalkozó késedelmi kamatának érvényesítése céljából felszólító levelet és fizetési 

felszólítást (számlát) küld a Megrendelő nevére és címére. Vállalkozó a behajtási 
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költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerint behajtási költségátalányra 

jogosult. 

9. felek nyilatkozatai, szavatosság- és kötelezettség-vállalásai 

9.1 Megrendelő ezennel kijelenti és szavatolja a Vállalkozó felé, hogy:  

(a) a jogszabályok alapján érvényesen bejegyzett és működő gazdasági 

társaság, és jogosult arra, hogy a jelen Megállapodást – az abban 

foglaltaknak megfelelően – aláírja és teljesítse, továbbá kijelenti, hogy 

legjobb tudomása szerint nincsen ellene folyamatban lévő vagy azzal 

fenyegető felszámolási eljárás, csődeljárás; és 

(b) semmilyen bíróság, választott bíróság vagy közigazgatási szerv előtt 

nincs folyamatban, és tudomása szerint nem várható ellene indított, vagy 

őt érintő olyan per vagy más eljárás, amely hátrányosan érintheti azon 

képességét vagy készségét, hogy teljesítse jelen Megállapodás szerinti 

kötelezettségeit. 

9.2 A Vállalkozó ezennel kijelenti és szavatolja Megrendelő felé, hogy:  

(a) a jogszabályok alapján érvényesen bejegyzett gazdasági társaság, és 

jogosult arra, hogy a jelen Megállapodást – az abban foglaltaknak 

megfelelően – aláírja és teljesítse, továbbá kijelenti, hogy legjobb 

tudomása szerint nincsen ellene folyamatban lévő vagy azzal fenyegető 

felszámolási eljárás, csődeljárás; és 

(b) semmilyen bíróság, választott bíróság vagy közigazgatási szerv előtt 

nincs folyamatban, és tudomása szerint nem várható ellene indított, vagy 

őt érintő olyan per vagy más eljárás, amely hátrányosan érintheti azon 

képességét vagy készségét, hogy teljesítse a jelen Megállapodás szerinti 

kötelezettségeit.  

(c) 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 nyertes ajánlattevő 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

(d) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

10. szavatosságok, jótállás 

10.1 Vállalkozó köteles szavatolni, hogy minden, a jelen Megállapodás keretén belül esetleg 

felszerelésre kerülő berendezés új, technikailag kifogástalan, az elfogadott mérnöki, 

energetikai, technikai és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő és teljes, 

valamint mentes minden hibától. A Vállalkozó szavatolja, hogy a szállított és 

felhasznált anyagok minősége megfelel a vonatkozó szabályoknak. 

10.2 Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező Munkákat a jelen 

Megállapodás teljesítése folyamán érvényben lévő jogszabályoknak, a hatósági 

előírásoknak és rendeleteknek megfelelően látja el, betartja a Megállapodás 1. sz. 
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mellékletében-, illetve a műszaki leírásokban előírt műszaki, minőségi paramétereket, 

illetve az építési engedély előírásait. 

10.3 Vállalkozó szavatolja, hogy a tevékenységével összefüggésben megfelelően képzett 

személyzetet alkalmaz vagy bíz meg a Munkák ellátására, biztosítva a magas 

követelményszintek megfelelő állapotát. 

10.4 Vállalkozó szavatol azért, hogy az elvégzett munkák megfelelnek annak a célnak, 

amelyre szánták őket.  

Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Megállapodás keretében végzett Munkák, illetve 

nyújtott szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg egyaránt alkalmasak az előírt és 

elvárt paraméterek teljesítésére, amelyekre a Vállalkozó a Munkák hiba és hiánymentes 

átadás-átvételétől számított … (a nyertes ajánlat szerint) hónapig teljes körű jótállást 

vállal. A jótállási kötelezettség biztosítására Vállalkozó a pótmunkákkal növelt nettó 

Vállalkozói díj 5%-nak megfelelő összegről szóló biztosítékot köteles nyújtani  A Kbt. 

134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási biztosíték Vállalkozó választása szerint 

nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő 

befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia 

vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Bankgarancia választása 

esetén Megrendelő a Megrendelő és a finanszírozó bank által előzetesen elfogadott 

formátumú és tartalmú, Megrendelő által elfogadott bank által kiállított, feltétel nélküli, 

visszavonhatatlan, a finanszírozó bankra és az építmény jövőbeni tulajdonosára 

engedményeztethető, a jótállási időszak végéig érvényes bankgaranciát fogad el. A 

jótállási biztosíték tekintetében egyebekben a Kbt. 134. §-ában foglaltak irányadóak. 

10.5 Amennyiben a Vállalkozó a Munkákat hibásan teljesíti, úgy – a meghibásodásról szóló 

írásos értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb az írásos értesítés 

kézhez vételétől számított 24 órán belül – köteles megkezdeni a hiba elhárítását, illetve 

kijavítani minden olyan hibát, amely hibás teljesítéséből származik.  

10.6 Felek rögzítik, hogy szavatossági, jótállási igényei érvényesítésekor a Megrendelőt 

semmiféle költség nem terhelheti, ideértve a hibajavítások során szükséges takarítási, 

őrzési, munkaterület biztosítással összefüggő költségeket is, melyeknek költségeit 

Vállalkozó köteles viselni. Abban az esetben, ha Vállalkozó fenti szavatossági, jótállási 

kötelezettségeinek határidőben nem, vagy hiányosan tesz eleget, úgy Megrendelő 

jogosult a kicserélést, hiánypótlást vagy a javítást a Vállalkozó kockázatára és 

költségére harmadik személyekkel elvégeztetni. 

11. a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kártérítés és kötbér 

11.1 A jelen Megállapodásban a Vállalkozóra előírt bármely kötelezettség megszegése a 

Vállalkozó szerződésszegésének minősül. Szerződésszegés esetén a Megrendelő a jelen 

Megállapodásban, valamint a jogszabályokban meghatározott módon és mértékben 

jogosult a Vállalkozótól a jelen Megállapodás szerinti teljesítést, kártérítést, valamint 

kötbér kifizetését követelni. 

11.2 Amennyiben a Munkák során a körülmények arra engednének következtetni, hogy a 

teljesítés hibás lesz, Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő 

határidő sikertelen eltelte után a jelen Megállapodástól elállhat. 

11.3 Vállalkozó a szerződésszegés következményeinek elhárítása vagy enyhítése érdekében 

köteles minden szükséges intézkedést megtenni, illetve Megrendelő az esetleges károk 

elhárítása és enyhítése érdekében köteles Vállalkozóval együttműködni. 
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11.4 Vállalkozó a szerződésszegéssel a Megrendelőnek okozott közvetlen és közvetett 

kárért, a Ptk. szerint teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.  

11.5 A Vállalkozó felelős továbbá minden sérülésért és kárért, ami a Munkák elvégzése 

során neki felróható okból keletkezik. A Munkák átadás-átvételéig a Vállalkozó felelős 

többek között a baleset-megelőzési szabályok betartásáért, illetve a Munkák folyamán 

keletkező zaj- vagy porszennyezéssel kapcsolatos kárért. 

11.6 Vállalkozó köteles kártalanítani és mentesíteni a Megrendelőt minden olyan felmerült 

kár, veszteség, költség és kiadás tekintetében, amely a Megrendelőt, a Vállalkozó 

szerződésszegése következtében, harmadik felek vagyontárgyának megsemmisülése, 

vagy fizikai károsodása, halálesete, vagy sérülése kapcsán keletkező bármely igénnyel 

összefüggésben terheli. Vállalkozó kártérítési összegének mértékét csökkenti az 

összeg, amelyet a Megrendelő biztosítás alapján megkapott. 

11.7 A jelen szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Késedelmi kötbér abban az esetben érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő 

olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés 

alapján. Mértéke: a kivitelezés minden késedelemmel érintett napjára 30.000,- 

HUF/nap. A késedelmi kötbért ajánlatkérő maximum 20 naptári napra érvényesíti. 

Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja a 20 napot, 

úgy ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani nyertes ajánlattevő írásbeli értesítése mellett, meghiúsulási 

esetkör. Ez esetben a késedelmi kötbér nem, hanem a teljes meghiúsulási kötbér kerül 

érvényesítésre. 

Hibás teljesítési kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - 

abban az esetben érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért 

felelős, megszegi a szerződést. Mértéke: A hibás teljesítés esetén a késedelemi kötbér 

számítást kell alapul venni. Amennyiben hibás teljesítésre kerül sor, úgy a hiba 

kijavításáig terjedő időszakra ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ezen napok számával esett 

késedelembe ajánlattevő. Ajánlatkérő maximum 20 naptári napra érvényesíti. 

Amennyiben a hibás teljesítési kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja a 20 

napot, úgy Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani nyertes ajánlattevő írásbeli értesítése mellett, 

meghiúsulási esetkör. Ez esetben a hibás teljesítési/késedelmi kötbér nem, hanem a 

teljes meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.  

Megrendelő a Ptk. 6:187. § (3) bekezdése alapján Vállalkozó tevékenységével vagy 

mulasztásával kapcsolatban keletkezett kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a 

Vállalkozóval szemben. 

Meghiúsulási kötbér: Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a 

szerződést, amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés 3. pontjában szereplő teljesítési 

határidőt legalább 20 naptári nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a hibás 

teljesítési kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja a 20 napot, vagy a 

szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, 

továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó 
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felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a nettó 

szerződéses érték, mértéke annak 10 %-a. 

Jótállás: a lámpatestekre, a fényforrásokra és az új telepítésű lámpaoszlopokra a 

műszaki átadástól számított … (a nyertes ajánlat szerinti) hónap. 

11.8 Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő kára a késedelmi és/vagy meghiúsulási 

kötbérrel fedezett részt meghaladja, úgy jogosult érvényesíteni a kötbért meghaladó 

kárigényét a Vállalkozó felé. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben 

Megrendelő szerződéses kötbérigényét nem érvényesítette, úgy választása szerint 

jogosult azt, és a kötbért meghaladó kárát teljes egészében kárigényként érvényesíteni.  

12. A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítése, kártérítés 

12.1 Megrendelő a szerződésszegéssel a Vállalkozónak okozott károkért, a Ptk. szerinti 

kártérítési kötelezettséggel tartozik.  

13. A Megállapodás hatálya 

13.1 A jelen Megállapodás a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba, és mindaddig 

hatályban marad, ameddig a jelen Megállapodásban meghatározott bármely okból meg 

nem szűnik.  

14. Megállapodás módosítása, megszüntetése és megszűnése 

14.1 A jelen Megállapodás érvényességi ideje alatt bármelyik Fél, a Kbt. 141. § 

rendelkezéseinek megfelelően kezdeményezheti a Megállapodás módosítását. 

14.2 Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

14.3 Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 

zárni a közbeszerzési eljárásból. 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha 

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
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szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) Vállalkozó 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. 

14.4 Egyebekben a jelen Megállapodás a Felek közös megegyezésével, illetve azonnali 

hatályú (rendkívüli) felmondással szüntethető meg. Tekintettel a jelen Megállapodás 

tárgyát képező vállalkozás jellegére a jelen Megállapodás rendes felmondással és/vagy 

elállással egyik Fél részéről sem szüntethető meg. A szerződő Feleket megilleti az 

azonnali hatályú (rendkívüli) felmondás joga, a másik Fél súlyos szerződésszegése 

esetén, amennyiben a súlyos szerződésszegést a másik Fél nem orvosolja a vétlen Fél 

írásbeli értesítésétől számított 15 naptári napon belül. 

14.4.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Megállapodást 

súlyosan megszegi, amennyiben: 

a) a Vállalkozó által, szabályszerűen kiállított számla ellenértékét írásbeli 

felszólítás ellenére sem fizeti meg a Vállalkozónak a Megállapodásban 

rögzített fizetési határidők letelte után 20 naptári napon belül; 

b) végelszámolásáról határoz, továbbá, ha ellene felszámolási eljárást 

jogerősen elrendeltek; 

c) amennyiben a jelen Megállapodás alapján adott jognyilatkozata vagy 

szavatossági nyilatkozata valótlannak bizonyul, és ez súlyosan érinti 

kötelezettségeinek teljesítését. 

14.4.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen Megállapodást 

súlyosan megszegi különösen az alábbi esetekben: 

a) amennyiben a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek felszólítás 

ellenére sem tesz eleget; 

b) ha a Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentációtól 

jelentős mértékben eltér, és azt a Megrendelő írásbeli felhívására a 

Megrendelő által meghatározott ésszerű határidőn belül nem orvosolja; 

c) amennyiben a jelen Megállapodásban foglalt szavatossági, kártérítési és 

kötbérfizetési kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget; 

d) végelszámolásáról határoz; továbbá, ha ellene felszámolási eljárást 

jogerősen elrendeltek; 

e) amennyiben a jelen Megállapodás alapján adott jognyilatkozata vagy 

szavatossági nyilatkozata valótlannak bizonyul, és ez súlyosan érinti 

kötelezettségeinek teljesítését. 

14.5 A felmondás következményei 

14.5.1 Ha a Megrendelő felmondja a jelen Szerződést, az alábbi szabályok 

alkalmazandók: 
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a) a Megrendelő jogosult maga elvégezni a munkákat vagy bárkit megbízhat 

azok elvégzésével, ennek során mind a Megrendelő, mind az általuk 

megbízott személyek jogosultak használni azokat a tervezési 

dokumentumokat, amelyeket a Vállalkozó készített vagy a nevében 

készítettek; 

b) a Vállalkozó az építési területről köteles levonulni, az építési területen vagy 

az annak közelében lévő eszközeit köteles elszállítatni és a Megrendelő 

jogosult az építési területet birtokba venni. A Vállalkozó haladéktalanul 

köteles intézkedni az elszállításról saját költségére és veszélyére. 

Amennyiben azonban eddig az időpontig a Vállalkozó nem teljesítette 

fizetési kötelezettségét a Megrendelő felé, a fent nevezett eszközök a 

Megrendelő birtokában maradnak. Az értékesítés után esetlegesen 

megmaradó különbözet a Vállalkozót illeti meg; 

c) a Megrendelő köteles bármely a felmondás időpontja előtt elvégzett 

munkáért fizetendő minden összeget megfizetni, azzal, hogy a Megrendelő 

követelheti a Vállalkozónál a felmondás miatt felmerült minden bizonyított 

kárigény és költség Vállalkozó általi megtérítését, illetve a jelen Szerződés 

alapján fennálló egyéb követeléseit; 

d) a Megrendelő köteles – a (c) pont szerinti beszámítás alkalmazása mellett – 

megfizetni azon, a munkák elvégzése céljából megrendelt berendezések és 

anyagok árát, amelyek a Vállalkozó részére átadásra kerültek vagy 

amelyeket a Vállalkozó átvenni köteles; ezen berendezések és anyagok 

vételárának Megrendelő általi megfizetésével a Megrendelő tulajdonába 

kerülnek (és a Megrendelő köteles viselni az azokkal kapcsolatos 

kárveszélyt), és a Vállalkozó köteles azokat a Megrendelő birtokába adni; 

e) a Vállalkozó felelős a szerződésszegés által okozott károkért és 

sérelemdíjért. 

14.5.2 Ha a Vállalkozó felmondja a jelen Szerződést, az alábbi szabályok 

alkalmazandók: 

a) Vállalkozó köteles beszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azon 

munkákat, amelyeket a Megrendelő rendel el az élet- és vagyonvédelme 

vagy a munkák biztonsága érdekében, illetve átadni a Megrendelőnek az 

általa elkészített terveket, műszaki tervdokumentációt, eszközeit, anyagait és 

más munkákat, amelyért a Vállalkozó díjfizetségben részesült; 

b) a Megrendelő köteles bármely, a felmondás időpontja előtt elvégzett munka 

tekintetében fizetendő minden díjat további harminc (30) napon belül 

megfizetni (figyelembe véve valamennyi a Szerződés szerint a díjból 

levonandó összeget); 

c) a Megrendelő köteles megfizetni azon, a Munkák elvégzése céljából 

megrendelt berendezések és anyagok árát, amelyek a felmondási értesítés 

időpontját megelőzően a Vállalkozó részére átadásra kerültek, vagy 

amelyeket a Vállalkozó átvenni köteles; ezen berendezések és anyagok, 

vételáruk Megrendelő általi megfizetésével, a Megrendelő tulajdonába 

kerülnek (és a Megrendelő köteles viselni a velük kapcsolatos kockázatokat), 

és a Vállalkozó köteles azokat a Megrendelő birtokába adni; 
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d) a Megrendelő felel az általa elkövetett szerződésszegéssel a Vállalkozónak 

okozott károkért; és 

e) a felmondás nem érinti a Felek felmondás előtt szerzett jogait, 

kötelezettségeit és felelősségét. 

14.6 A Megállapodás megszűnése 

14.6.1 A jelen Megállapodás megszűnik, amennyiben az abban foglalt összes 

kötelezettséget a Felek teljesítették. 

14.6.2 A jelen Megállapodás a Felek külön intézkedés nélkül megszűnik a Vállalkozó 

– illetve jogutódja – és/vagy Megrendelő – illetve jogutódja –jogutód nélküli 

megszűnésének napján. 

15. Értesítések 

A jelen Megállapodás értelmében történő bármilyen értesítésnek ("Értesítés") írásban és 

magyar nyelven kell megtörténnie. Az építési naplón kívüli Értesítést fax vagy tértivevényes 

levél útján kell elküldeni az alább feltüntetett címekre vagy faxszámokra, lehetőleg e-mail 

címekre is (vagy más olyan címre, illetve faxszámra, amelyről valamelyik Fél szabályszerűen 

értesítette a többi Felet).  

(a) Megrendelőnek: 

Név:  . 

Kapcsolattartó:  

Cím:  . 

Telefon:     

Telefax:     

e-mail:    

 

(b) Vállalkozónak: 

Név:  

Cím:  

Telefon:   

e-mail: 

 

  

16. Készfizető kezességvállalás 

 

16.1.1 Kezes, ezúton készfizető kezességet vállal a jelen jogviszonyból eredő összes 

Megrendelői fizetési kötelezettség teljesítésére. 

16.1.2 A Kezes kijelenti, hogy a Megállapodás rendelkezéseit ismeri. 

16.1.3 A Kezes ezennel visszavonhatatlanul készfizető kezességet vállal a Vállalkozó 

felé, Megrendelő tartozása, annak késedelmi kamatai és egyéb járulékai, 

valamint az esetleges végrehajtás vagy más, a jogérvényesítéssel kapcsolatos 

költségek megfizetéséért, azaz a Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy 

amennyiben a Megrendelő esedékességkor nem teljesíti tartozását, vagy annak 

bármely részét, a Kezes azt helyette megfizeti a Vállalkozónak, anélkül, hogy a 

Vállalkozónak azt előbb az Megrendelőtől kellene megkísérelnie behajtani.  
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16.1.4 A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerinti fizetési 

kötelezettségét a részére tértivevényes küldeményként – székhelyére - küldött 

fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül a felszólításban 

megadott bankszámlára átutalással teljesíti. A Felek megállapodnak, hogy a 

tértivevényes küldemény kézbesítettnek minősül azon a napon amikor azt a 

Kezes átvette, vagy amely napon annak átvételét megtagadta, de legkésőbb a 

feladásától számított 3. (harmadik) munkanapon. A Felek megállapodnak 

továbbá, hogy a felszólító levél fentiek szerinti elküldéséről illetve 

kézbesítéséről a Vállalkozó jogosult közjegyzői ténytanúsítványt felvetetni 

vagy közjegyző előtt egyoldalú nyilatkozatot tenni, amely okiratot a Felek a 

végrehajtás feltételeinek bekövetkezését igazoló közokiratnak ismernek el. 

16.1.5 Ha a Megrendelő a tartozást és annak járulékait bármely ok miatt részben vagy 

egészben a 10. pontban rögzített esedékessé váláskor nem fizeti meg, a 

Vállalkozó jogosult az előző pontban írt felszólítás megtételétől függetlenül, 

akár azt megelőzően, akár azt követően bírósági végrehajtással érvényesíteni 

követelését.  

16.1.6 A kezesi kötelezettségvállalás akkor szűnik meg, ha a Megrendelő a tartozását 

és annak járulékait teljes egészében megfizette, valamint a szerződésből 

eredően az Megrendelőnek a jövőben sem keletkezhet tartozása. 

16.1.7 Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés alapján alapított készfizető 

kezesség érvényességét és érvényesíthetőségét nem befolyásolja a Vállalkozó 

által tanúsított késedelem az érvényesítésben. A Felek a Polgári Törvénykönyv 

6:426 §-ától eltérően kifejezetten megállapodnak, hogy a Vállalkozó által 

bármilyen tekintetben tett joglemondás nem jelenti egyben a Kezes 

szabadulását a kezesi kötelem alól, annak érvényesíthetőségét nem 

befolyásolja. 

16.1.8 A Kezes kijelenti, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés alapján a 

Kezestől részben kielégítést kap, a Kezes az ebből eredően a Megrendelővel 

szemben esetlegesen keletkező megtérítési igényét a Vállalkozó követeléseivel 

szemben alárendelten kezeli, azaz nem érvényesíti addig, amíg a Vállalkozónak 

a szerződésből eredően a Megrendelővel szemben követelése áll fenn. A Felek 

megállapodnak abban is, hogy a Vállalkozó a Megállapodásból eredő 

kötelezettségek egyéb biztosítékaiból akkor is a Kezest megelőzően kereshet 

kielégítést, ha azok a törvény erejénél fogva a Kezesre részlegesen átszállnak. 

17. Díjak és költségek 

Amennyiben a jelen Megállapodás másként rendelkezik, mindegyik szerződő Fél maga 

köteles viselni saját költségeit, valamint tanácsadói és egyéb szakemberei azon díjait és 

költségeit, amelyek a jelen Megállapodásban előirányzott ügylettel kapcsolatban 

merültek fel. 

18. Irányadó jog és IDŐ 

A jelen Megállapodásban  nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási 

rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre 

egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit 

kell alkalmazni.  
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Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 

megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 

Felek a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a megjelölt helyen és 

időben, cégszerűen aláírták. 

Jelen szerződés mellékletei: 

1. sz. melléklet: Műszaki leírás 

2. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás 

3. sz. melléklet: Organizációs ütemterv 

 

Pócsmegyer,……………………. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Megrendelő:  

Képviselő:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Vállalkozó: 

Képviselő:  

 

 

 

 

____________________________ 

Kezes:  

Képviselő:  
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MŰSZAKI LEÍRÁS  

 

 

A beszerzés jellemzői: 

Pócsmegyer község közvilágítási rendszerének korszerűsítése a meglévő lámpatestek korszerű 

LED-es technológiájú lámpatestekre történő cseréjével, valamint a közvilágítási hálózat 

bővítése lámpaoszlopok telepítésével, továbbá pénzügyi szolgáltatás nyújtása. 

 

A közbeszerzés mennyisége: 

 

1. Az alábbi meglévő lámpatestek cseréjét kell végrehajtani energia hatékony LED 

lámpatestekre: 

 

Típus 
Teljesítmény 

(W/db) 

Mennyiség 

(db) 

36W-os kompakt fénycső 45 411 

70W-os nátrium 87 58 

150W-os nátrium 174 2 

Összesen:  471 

 

A lámpatestekkel kapcsolatos elvárások: 

 

A lámpatestről álljanak rendelkezésre a következő mérések és vizsgálatok jegyzőkönyvei: 

 A megajánlott lámpatest típus rendelkezzen akkreditált labor által kiadott megfelelőségi 

tanúsítvánnyal, amely igazolja a hatályos EN szabványoknak való megfelelőséget. 

Az alábbi szabványokban rögzített megfelelőség mindegyike kötelező és releváns: EN 

55015:2006+A1+A2, EN 61000-3-2:2006+A1+A2, EN 61000-3-3:2008, EN 

61547:2009, EN 60598-2-3:2003+A1, EN 60598-1:2008+A1, EN 62471:2008 

 Fényeloszlási görbék és táblázatok C-y rendszerben C=0°, 90°, 180°, 270° fél síkokban 

és azon két C félsíkban, melyeknél az I (fényerősség) eléri a maximumát. Kötelezően 

csatolandó a megajánlott lámpatestek EULUMDAT fájljai. 

 A világítótest teljes felharmonikus áram torzítás értékét igazoló mérési jegyzőkönyv. 

(THD i< 20%) 

 A világítótest teljesítményfelvétel stabilitását (látszólagos és hatásos teljesítmény, 

tolerancia +15%, max. +7W) igazoló mérési jegyzőkönyv a hálózati feszültség 

szabványos feszültségtűrései esetén 

 A világítótest teljesítménytényező (telj. tényező>0,85) értékét igazoló mérési 

jegyzőkönyv. 

 Nyilatkozat a működőképességéről a 190 V-260 V feszültség tartományban. 

 Fém tükörrel szerelt lámpákra nem tehető ajánlat. 

 A lámpatestház és rögzítő elemei nem tartalmazhatnak műanyag alkatrészeket. 

 A búra anyaga UV stabilizált polikarbonát vagy biztonsági üveg legyen. 

 A lámpa fényáram teljesítménye min. 100 lm/W kell, hogy legyen, beleértve az optikai 

és az elektromos veszteségeket is. A színhőmérséklet max. 4300 K lehet. 
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 Biztosítani kell a LED modul, a driver és a tápegység egymástól független cseréjét. 

 

Üzemeltetési és üzembiztonsági követelmények 

 A szerelvény- és optikai tér védettsége minimálisan IP66 legyen. 

 A világítótest LED moduljának túlmelegedés elleni védelme legyen megoldva úgy, 

hogy az károsodás vagy élettartam-rövidülés nélkül elviselje az akár több napon 

keresztüli nyári nappali üzemviszonyok közötti folyamatos működtetést. A védelem 

módja kizárólag passzív elvű legyen. 

 A világítótest túlfeszültség védelme úgy legyen kialakítva, hogy mind a hálózatról 

érkező zavarok, mind pedig a villámcsapás másodlagos hatásai ellen is védett legyen. 

 Az ULOR értéke legyen maximum 3%, goniometriai méréseken alapuló fényeloszlási 

görbék alapján. 

 A szerelvénylapon (és egyáltalán a világítótestben) elhelyezett összes szerelvény 

közvetlen érintés ellen védett legyen, a másodlagos védelemként a kézzel megérinthető 

szerelvények maximális feszültsége 42V lehet. 

 A világítótesten kívül legyen olyan címke, felirat időtálló kivitelben, melyen a 

világítótest fő paramétere - elszámolási teljesítménye - szabad szemmel talajszintről jól 

olvasható legyen (5-6 cm-es betűkkel). 

 Vállalt garanciális idő nem lehet kevesebb, mint 5 év. Alkatrész utánpótlási idő 

minimum 10 év. 

 A lámpatest optikai kialakítása olyan legyen, amely esetleges LED hiba esetén is 

változatlanul biztosítja a megvilágítás egyenletességét. 

 

2. A beszerzés a fentieken túl tartalmazza további 5 db új, építendő közvilágítási lámpaoszlop 

felállítását és azok lámpatesttel történő ellátását. 

 

Fentiekkel összefüggésben a vállalkozó feladatát képezi: 

 a projekttervezés, 

 a tervezést követően a szükséges engedélyek beszerzése, 

 az építési-szerelési munkák elvégzése, 

 az üzemi próbák, próbaüzem lefolytatása  

 az átadás-átvételi eljárás lefolytatása is. 

3. A beszerzés a fentieken túl tartalmazza az ellenszolgáltatásra vonatkozó 3 éves részletfizetés 

biztosítását 
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