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I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

1.1. Bevezetés: 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, mint ajánlatkérő 

„MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” tárgyú uniós 

értékhatár alatti Kbt. 115. §-a szerinti, figyelemmel az egybeszámítás szabályaira, a 321/2015. 

(X.30.) Kormányrendelet és a 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet vonatkozó szabályainak 

figyelembevételével nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.  

 

Jelen közbeszerzési dokumentum célja, hogy a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a 

segítséget nyújtson ajánlattevőknek az ajánlatuk összeállításához.  

 

Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlattételi felhívás és jelen közbeszerzési dokumentum, 

mely tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges 

információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok 

jegyzékét, az ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat, valamint műszaki leírást és a 

szerződéstervezetet. Az ajánlatnak az összes elvégzendő feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy 

azt az ajánlatkérő jelen dokumentációban előírja.  

 

Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

Jelen közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlati felhívással együtt értelmezendők. A 

felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges eltérés esetén az ajánlati 

felhívásban foglaltak az irányadók. 

 

Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja az 

ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentum meghatározott összes feltételt az 

ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, kiegészítő tájékoztatással együtt, 

függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll. 

 

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési dokumentumok és az 

ajánlati felhívás mellett a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is 

szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérőnek a jelen közbeszerzési dokumentumok 

kiadásával nem célja a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a 

felhívásban meghatározottak megismétlése. Kérjük az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat 

szigorúan a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban 

meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, szükség esetén pedig éljenek a 

közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. A 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek 

bármelyikének nem megfelelő ajánlat a Kbt. 76. §-a alapján érvénytelennek minősülhet 
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Az ajánlattevő joga és kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára 

a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő 

feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat 

elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.  

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok összeállítása során ellenőrizte, hogy léteznek és 

forgalomban vannak olyan termékek, melyek a megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel 

rendelkeznek. Miután a gyártók a termékeket, illetőleg azok paramétereit folyamatosan 

változtatják, előfordulhat, hogy az ajánlattételkor már nincs forgalomban sem a termék, sem az 

azzal egyenértékű más termék az ajánlattételi táblázatban megadott paraméterrel. Amennyiben 

ajánlattevő szerint az ajánlattételi táblázatban megadott paraméterekkel sem a megnevezett 

termék, sem az azzal egyenértékű termék nincs forgalomban, úgy a kiegészítő tájékoztatásra 

nyitva álló törvényes határidőn belül jelezze, hogy konkrétan mely termék esetében nem 

lehetséges sem a megnevezett termékre, sem az azzal egyenértékű termékre azajánlatkérő által 

kért paraméterekkel ajánlatot tenni és - a megajánlani kívánt paramétert megadva - kérjen 

kiegészítő tájékoztatást. 

 

Valamennyi ajánlattevőtől elvárt követelmény, hogy az összes tájékoztatást, előírást, 

meghatározást, specifikációt, amelyet az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum 

tartalmaz, gondosan áttanulmányozzon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság 

az ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

 

Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban szereplő 

nyilatkozatminták ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem 

kötelező, de ajánlott.  

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a nyilatkozatmintákért, valamint azok használatáért 

az ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz ajánlattevő a formanyomtatványokat saját 

felelősségükre alkalmazhatják. 

 

Ajánlattevőnek a nyilatkozatminta összes kérdésére válaszolnia kell. Szükség esetén pótlapokat 

is lehet mellékelni. Ha egy kérdés nem vonatkozik az ajánlattevőre, akkor egyértelműen ezt 

jelezni kell (pl. áthúzással vagy „Nem vonatkozik ránk” szöveggel). 

 

A Kbt. és végrehajtási rendelet vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre 

a jelen közbeszerzési dokumentum kifejezett utalást nem tartalmaz. 

 

Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő. 

 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján nem tudja sem részben, 

sem egészben visszaszolgáltatni az ajánlattevőnek, tekintettel a fenti jogszabályhelyre, amely 

szerint az ajánlatot az ajánlatkérőnek öt évig meg kell őriznie. 
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1.2.Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok 

 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax és e-mail elérhetőséget adjon meg, 

amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az 

ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő által megküldendő 

bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön.  

 

Ajánlatkérő az eljárás során keletkezett iratokat elsődlegesen elektronikusan (e-mailen) küldi 

meg ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles a megkapott e-mailről visszaigazolást küldeni. 

Ajánlatkérő visszaigazolás nélkül is kézbesítettnek tekinti az ajánlatkérő által megadott e-mail 

címre megküldött dokumentumokat.  

 

A Kbt. szabályozása értelmében sem az ajánlatkérő, sem a Közbeszerzési szakértő nem 

jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon útján) 

felvilágosítást adni. 

 

Ajánlatkérő kapcsolattartója az ajánlati felhívás I. 1. pontjában megjelölt személy: 

Név: dr Sarkadi Zsuzsanna 

e-mail: kozbeszerzes@ttk.mta.hu; drsarkadizsuzsa@gmail.com 

Tf: 06-30-456-6086 

 

1.3.Rész és alternatív ajánlattétel 

 

Az Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 

 

Ajánlatkérő figyelemmel arra, hogy egy összefüggő klímarendszer telepítését szerzi be sem 

műszaki sem gazdasági szempontból a részajánlat biztosítása nem lehetséges, ezért részajánlat 

tételét nem biztosítja, azt kizárja. 

 

1.4.Eljárás nyelve 

 

A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő a közbeszerzési 

eljárásban nem teszi lehetővé a magyar nyelv helyett más nyelv használatát, az eljárás során 

mindennemű levelezés és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet. 

 

Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok is becsatolásra kerülnek, 

ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar nyelvű fordítását is 

csatolnia szükséges. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az 

ajánlattevő általi felelős fordításnak az ajánlattevő cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi 

záradékával ellátott fordítást tekinti, vagy az Ajánlattevőnek csatolnia kell az arra vonatkozó 

mailto:kozbeszerzes@ttk.mta.hu
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cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a felelős fordításban benyújtott az irat magyar fordítása az 

eredetivel mindenben megegyezik. 

 

1.5. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja 

 

A közbeszerzési dokumentum Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele, az másra át nem ruházható és nem publikálható.  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21.) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazott 

közbeszerzési dokumentumot ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján) korlátlanul és teljes 

körűen küldi meg az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők, illetve az ajánlattételre felkért 

ajánlattevők részére az ajánlattételi felhívásban jelzettek szerint. A közbeszerzési dokumentum 

Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele.  

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, 

vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (elektronikus úton el kell érnie) az 

ajánlattételi határidőig (Kbt. 57. § (2) bek.).  

 

Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21.) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazott 

közbeszerzési dokumentumot ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján) korlátlanul küldi 

meg az ajánlattételre felkért ajánlattevők részére. A közbeszerzési dokumentumok részét 

képező terveket, illetve az árazatlan költségvetést, azok terjedelmére tekintettel ajánlatkérő nem 

tudja e-mailen megküldeni. A terveket az ajánlattételi felhívásban megadott linken lehet 

letölteni:  

A közbeszerzési dokumentum átvételéről (elektronikus úton eléréséről) ajánlattevőnek az 

ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell. 

 

1.6.Ajánlattevő, alvállalkozó, egyéb gazdasági szereplő 

 

A Kbt. 3. § szerinti: 

 

1. ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt 

be; 

2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

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

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

alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

10. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve 

amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 

kínálja; 
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Ajánlattevő: 

 

A Kbt. 36. § (1) bek. alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban  

- részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,  

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 

bekezdés].  

 

A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem 

tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot 

tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

 

Alvállalkozó: 

 

Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie a 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 

az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

 

Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 

szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele 

arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi 

adó nélkül számított ellenértékéből. Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő 

alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó 

mértékben további közreműködőt. 

 

Közös Ajánlattevő(k): 

 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, a Kbt. 115. § (4) bekezdésében 

meghatározott korlátokkal.  

 

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. 

 

Ajánlatkérő kizárólag az ajánlatban megjelölt képviselő ajánlattevő részére küldi meg a Kbt. 

által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat 

 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

 



9 

 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 

ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 

• a közös ajánlatevők nevét, székhelyét, 

• azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, 

illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; annak a 

természetes személynek a nevét, aki a közös ajánlattevők képviseletében 

nyilatkozatot tenni és aláírni jogosult, 

• a közös ajánlattevők feladatmegosztását, a szerződéses árból való részesedésük 

mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova 

az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet, 

• valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges 

felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért, 

• azon nyilatkozatot, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes 

és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem 

függ felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontófeltételtől, valamint harmadik 

személy vagy hatóság jóváhagyásától, nyertesség esetén a közös ajánlatot létrehozó 

megállapodás érvényes marad a megállapodásból fakadó valamennyi kötelezettség 

szerződésszerű teljesítéséig, 

 

A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell 

a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők személye az 

ajánlattételi határidő lejárta után nem módosítható. 

 

A Kbt. 35. § alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a 

szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 

 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése értelmében nem ír elő alkalmassági feltételt.  

 

1.7. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 

ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. §- a szerint a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel 

a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást 

kérhet ajánlatkérőtől az ajánlattételi felhívásban megjelölt e-mail címen 

(drsarkadizsuzsa@gmail.com e-mail címet, másolatban a kozbeszerzes@ttk.mta.hu.). 

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek írásban (e-mailen) megküldi a választ a Kbt. 114.. § (6) 

bekezdése szerint a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül. A kiegészítő 
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tájékoztatás során adott válaszok az ajánlatételi felhívás és közbeszerzési dokumentum részét 

képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. 

 

Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen word formátumban is szíveskedjenek 

megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot. 

 

A kiegészítő tájékoztatás megadása során ajánlatkérő a Kbt. 56-ban foglaltak szerint jár el a 

Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti eltérésekkel.  

 

1.8. Eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása 

 

Eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítására a Kbt. 55. §-a 

irányadó, a Kbt. 115. §-a szerinti eltérésekkel. 

 

1.9.Hiánypótlás, felvilágosítás kérés 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 

nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást 

kérhet. 

 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi 

ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevő részére megküldi, megjelölve 

a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat ajánlattevőnként tételesen.  

 

A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az 

alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan 

alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, 

korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a 

kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az 

ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére. 

 

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van 

folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem 

hívta fel hiánypótlásra. (Kbt. 71. § (5) bekezdés) 

 

Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem 

szereplő hiányt észlel. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem 

pótolható. (Kbt. 71. § (6) bekezdés) 

 

1.10. Indokolás kérés 
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Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 

megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 

egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 

aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy 

költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

 

1.11. Üzleti titok 

 

A gazdasági szereplő az ajánlatban, 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 a Kbt. 44. § (1) 

bekezdés alapján. 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 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerint a gazdasági szereplő nem 

nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

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

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

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

bemutatott 

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

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 

adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 

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

a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

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

szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 

akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

 

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

valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 

adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján 
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értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó 

- részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. 

 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az 

Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás 

keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 

benyújtására. 

 

1.12. Az ajánlattétel költsége 

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az 

ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy 

veszteségért, amely az ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy 

vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában. Az 

ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumban kifejezetten 

megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. 

Ajánlattevőnek kizárólag a Kbt. 177. § (2) bekezdése szerint van joga – a meghatározott 

feltételek fennállása esetén - az ajánlatkérővel szemben az ajánlat elkészítésével és a 

közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését 

követelni. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől 

függetlenül az ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek 

nincs helye. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a 

nyertes ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 

 

1.13. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi el, ezért az ajánlatban benyújtandó 

iratok (ajánlatot alkotó okmányok) köre is ehhez a két szakaszhoz igazodik. 

 

A bírálat első szakaszában a kizáró okok fenn nem állásának igazolására szolgáló 

dokumentumokat nem kell benyújtania a gazdasági szereplőnek, hanem elegendő valamennyi 

ajánlattevőnek az előírt feltételeknek megfelelő nyilatkozatok csatolása a Kbt. 114. § (1)-(2) 

bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-ára figyelemmel. A fentieken kívül 

az ajánlatkérő által előírt valamennyi irat csatolandó az ajánlathoz. 

 

A bírálat második szakaszában, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése és 81. § (5) bekezdése alapján 

az értékelési szempontokra figyelemmel csak a legkedvezőbbnek – illetve ha az ajánlatkérő az 

eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően úgy dönt, akkor az értékelési sorrendben azt 

követő meghatározott számú következő legkedvezőbb - ajánlattevőtől kéri a kizáró okok és 

alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtását. 
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A gazdasági szereplő által ajánlatában, az ajánlatkérő erre vonatkozó, a 69. § szerinti felhívása 

nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak 

az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a 

bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel 

az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban 

benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint 

hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 

 

A) AZ AJÁNLATBA AZ ALÁBBI IRATOKAT SZÜKSÉGES BENYÚJTANI: 

 

- Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

- Felolvasólapot, amely feltünteti nyilatkozatmintában meghatározott információkat:  

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés változatlan formában való elfogadására, a 

szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

(Kbt. 66. § (2) bekezdés), továbbá a közbeszerzési dokumentum átvételére (letöltésére) 

(A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 

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

tartalmaznia.)  

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

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

középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. § (4) bekezdés),  

- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján: 

Az ajánlatban meg kell jelölni 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

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

alvállalkozókat. 

(Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.)  

- Nyilatkozat közös ajánlattételről és együttműködési megállapodás. Az eljárást megindító 

felhívás és a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint, adott esetben 

- Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy szerepel az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari 

kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, vagy a szerződés megkötésekor 

szerepelni fog. 

- Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell hogy szerződéskötéskor rendelkezik a 

szerződés teljesítésébe bevont alábbi vagy azzal egyenértékű szakemberekkel, és 

szerződéskötéskor átadja ajánlatkérőnek a szakemberek saját kézzel aláírt önéletrajzát, 

valamint a végzettségüket, illetve jogosultságukat igazoló dokumentumok másolatát, 

valamint nem saját munkavállaló esetén a rendelkezésre állási nyilatkozatát 
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- 1 fő, Nemzeti Klímavédelmi hatóság rendszerében regisztrált, érvényes „35 582 03 Hűtő-

, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő” végzettséggel, rendelkező szakember 

- Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell o hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 26. §-a alapján kötelezettséget vállal nyertessége esetén legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára legalább 20.000.000,- Ft/káresemény és legalább 

50.000.000,- Ft/év limitű felelősségbiztosítási szerződést kötésére vagy meglévő 

felelősségbiztosításának kiterjesztésére a felhívásban és a szerződéstervezetben 

meghatározottak szerint. 

-  Ajánlattevő nyilatkozata a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlat 

egyezősége vonatkozásában. 

-  Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok is becsatolásra kerülnek, 

ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar nyelvű 

fordítását is csatolnia szükséges. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem 

magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 

elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő 1.4. pontban részletezettek érti. A fordítás 

megfelelőségéért az ajánlattevő felel.  

- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a Kbt. 25. §-a szerinti 

összeférhetetlenségi nyilatkozatot. 

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X.30.) Kr 13. § szerint a 

nyilatkozatot. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz 

benyújtott változás bejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének kinyomtatott 

változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről 

kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát).  

- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető 

dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-

minta); 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 

vezető tisztségviselőtől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazást. 

  A meghatalmazás mellé csatolni kell a meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási 

címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját is. 

- Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más 

szervezet – átalakulásra, egyesülésre vagy szétválásra hivatkozással és tekintettel - 

jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás 

tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen az 

átalakulási, szétválási, vagy egyesülési szerződést, vonatkozó cégiratokat. 

- hűtőberendezés tekintetében a szakszerviz nyilatkozatának csatolása, amely igazolja, hogy 

a hűtőberendezés rendelkezik Magyarországon üzletszerűen működő, gyártó által elismert 

hivatalos szakszervizzel. 

- üzleti titokról nyilatkozat adott esetben 
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- Az ajánlattevőnek az ajánlatában és a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéskor 

nyilatkoznia kell az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése 

szerinti (átláthatósági nyilatkozat.) 

- Szakmai ajánlat a felhívásban és a műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően 

- Árazott költségvetés: A részletes költségvetés mintája külön excel-táblázatban a 

közbeszerzési dokumentumok között található.  

Kérjük az árakat a kiadott excel-formátumban megadni, majd nyomtatás és aláírás után az 

ajánlathoz csatolni szíveskedjenek. 

Kérjük továbbá, hogy az *.xlsx fájlt az alábbiak szerint nevezzék át, és az elektronikus 

példányhoz az excel-táblát is külön csatolják 

 

Kizáró okok igazolása esetében: 

 

-  A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 

alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) 

egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlatában, hogy nem tartozik a felhívásban előírt 

kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) 

pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az 

egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az 

ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban 

felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az 

abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő 

által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. 

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 

valóságtartalmáért az ajánlattevő felel 

- A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevőnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés g)-k),m) és q) pontja  szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.. A 

nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már 

ismert alvállalkozók megnevezését.  

 

A kizáró okok tekintetében ajánlattevő által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi 

a jelen felhívás feladásának napjánál. 

 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján ajánlatkérő kizárja azon 

ajánlattevőt, alvállalkozót, , akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 

 

B) A BÍRÁLAT MÁSODIK SZAKASZÁBAN, A KBT. 69. § (4) , (6) ÉS 81. § (5) BEKEZDÉSE 

ALAPJÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 
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Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági feltételt, és a kizáró 

okok tekintetében 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése 

alapján csak nyilatkozni kell  további igazolások benyújtására nincs szükség.  

 

1.14. Az ajánlat formai követelményei, ajánlat benyújtása: 

 

Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postai úton, illetve személyesen munkanapokon 

hétfőtől péntekig 9:00 és 15:00 óra között, pénteken 9:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi 

határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig a MTA Természettudományi 

Kutatóközpont, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. szám 5. emelet D5.13 szoba helyszínen.  

 

AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A KARÁCSONY ÉS SZILVESZTER KÖZÖTT  

2017. DECEMBER 27-29. KÖZÖTT MŰKÖDÉSE ÁLTALÁNOS JELLEGGEL SZÜNETEL, ÍGY EZEN 

IDŐSZAKBAN AZ AJÁNLATOK SZEMÉLYESEN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG. !!! 

 

A postai úton benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben 

beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok 

átvételére megjelölt helyen ténylegesen átvételre kerülnek. A postai kézbesítés esetleges 

késedelméből, továbbá a postai küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő 

valamennyi kockázatot az ajánlattevő viseli.  

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként 

megjelölt székházban beléptető rendszer működik, és emiatt az épületbe történő belépés a portai 

regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Kérjük ennek figyelembevételét az 

ajánlattevők részéről, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő 

bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 

 

Formai előírások: a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, jelen felhívás 

I.1) pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 

határidő lejártáig. Ajánlattevő az ajánlatot papír alapon, 1 (egy) eredeti példányban, valamint 1 

(egy) elektronikusmásolati példányban (digitális példányban, a cégszerűen aláírt, eredeti 

ajánlatot teljes terjedelmében CD/ DVD vagy pendrive adathordozón, megfelelő - olvasható - 

minőségben szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető, .pdf formátumban) is 

köteles benyújtani. 

 

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális adathordozón 

benyújtotta ajánlatának egyezősége vonatkozásában. Amennyiben az ajánlat eredeti papír alapú 

(nyomtatott) és a digitális adathordozón benyújtott példánya között eltérés van, ajánlatkérő az 

ajánlat eredeti papíralapú példányát tekinti irányadónak. 

 

Az ajánlat csomagolásán az ajánlattevő nevén és címén felül minimálisan az alábbiakban 

részletezett információkat szükséges feltüntetni: 
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Ajánlat „ ajánlat megnevezése ”. Az ajánlattételi határidő előtt (….……..) felbontani tilos! 

A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ahol az ajánlatkérő az eljárásban valamely 

dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – 

egyszerű másolatban is benyújtható. Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy 

hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének 

alapjául szolgál (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szólónyilatkozat) vagy az eredeti aláírt 

példányban történő benyújtását a Kbt. írja elő (így például a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint 

benyújtott egy eredeti példánynak a 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti példányát 

kell tartalmaznia). 

 

1.15. Ajánlati kötöttség 

 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az 

ajánlatához.   

 

 

1.16. Ajánlatok elbírálása 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását két szakaszban végzi: először a Kbt. 69. § (1) (2) bekezdése 

alapján az ajánlatok elbírálása során az megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági 

szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

A Kbt. 69. § (1) (2) bekezdése alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az 

értékelési szempontok szerint értékeli (közbeszerzési dokumentum 1.17. pont). 

 

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt a 77. §-nak és a 69. § (4)-(6) bekezdésének megfelelően, 

a Kbt. 114-115. §-ára is figyelemmel választja ki. 

 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt amennyiben szükséges 

határidő tűzésével felhívja a kizáró okok eljárást megindító felhívásban előírt igazolására.  

 

A gazdasági szereplő által ajánlatában, az ajánlatkérő erre vonatkozó, a 69. § szerinti felhívása 

nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak 

az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a 

bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel 

az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban 

benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint 

hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. 
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Ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 

felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha 

az igazolás nem támasztja alá a nyilatkozatban adott esetben az egységes európai közbeszerzési 

dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen 

ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel 

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárást 

lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az 

értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is 

felhívja az igazolások benyújtására. (Ezzel a lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az 

értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az 

ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.) 

 

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 

szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő 

tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti 

igazolásokat. 

 

1.17. Az ajánlatok értékelése 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat legjobb ár-értékarány értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. § (2) 

bek. c) pont] értékeli. A részszempontok és súlyszámok az ajánlati felhívásnak megfelelően az 

alábbiak: 

 

Ssz. Résszempont Súlyszám 

1. Ajánlati ár 60 

2. Éves karbantartási díj (nettó)  10 

3. A megajánlott hűtőberendezés EER értéke 30 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont valamennyi értékelési szempont 

tekintetében. 

 

1. Az Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF tartalékkeret nélkül) szempont esetében az 

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. 

számában közzétett, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (a továbbiakban: Útmutató) 1. sz. 

mellékletének 1. arányosítás pontjának B) ba) alpontjában rögzített fordított arányosítás 

módszerével végzi az értékelést az alábbiak  szerint. 
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Fordított arányosítás. A legjobb, a mind közül legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja 

a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül 

meghatározásra az alábbiak szerint: 

 

P = (Alegjobb/Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell tennie az árazatlan költségvetés kitöltésével. 

– Az ajánlati ár átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű 

teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint 

felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. 

kivéve az ÁFA összegét. 

– Az Összesített nettó ajánlati árat (azaz az árazott költségvetés általános forgalmi adó nélküli 

végösszegét magyar forintban) a Felolvasólapon kell feltüntetni, nettó értékben, pozitív egész 

arab számban. 

– Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan költségvetésen belül tilos az egyes 

sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni. 

A kiadott költségvetést és annak valamennyi sorát kell beárazni. 

 

2. Éves karbantartási díj (nettó) szempont esetében az Ajánlatkérő a Közbeszerzési 

Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21. számában közzétett, a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (a 

továbbiakban: Útmutató) 1. sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) ba) alpontjában 

rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést az alábbiak szerint. 

 

Fordított arányosítás. A legjobb, a mind közül legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja 

a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül 

meghatározásra az alábbiak szerint: 

 

P = (Alegjobb/Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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 A karbantartási díj átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű 

teljesítéssel kapcsolatban, valamint a Műszaki leírásban és a szerződés tervezetben  foglaltak 

szerint felmerülő költséget. Továbbá tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, 

illetéket stb. kivéve az ÁFA összegét. A Felolvasólapon a karbantartási díj egy évre eső 

összegét kell feltüntetni, nettó értékben, pozitív egész arab számban. 

 

3. A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetében az Ajánlatkérő az Útmutató . 

1. sz. mellékletének 1. arányosítás pontjának B) bb) alpontjában rögzített egyenes 

arányosítás módszerével végzi az értékelést a közbeszerzési dokumentuman részletezettek 

szerint.–  Az EER érték két tizedes értékig  kell megadni  

 

P = (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax - Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A megajánlott hűtőberendezés EER érték szempont esetén az EER érték számolása:  

 

A megajánlott kültéri egység total hűtőteljesítménye, kW/berendezés összes villamos 

teljesítmény igénye, kW, az alábbi üzemállapotban: nyári üzem: 35°C külső hőmérséklet, 40% 

páratartalom, belső hőmérséklet: 22°C, 50% páratartalom; az összes villamos teljesítménybe 

bele kell számolni kompresszor(ok), kültéri egység ventilátor(ok),szivattyú(k) vezérlő 

automatikák, és a működéshez szükséges egyéb fogyasztók villamos teljesítményét, kivéve a 

párásítást.  

 

EER = 
Kültéri egység total hűtési teljesítménye,kW

Kültéri egység összes villamos teljesítménye,kW
 

 

 

Az EER érték számításához ajánlatkérő által megadott (letöltött) excel táblázatot is ki kell 

tölteni és a felolvasólapon a B oszlop 17. sorában szereplő értéket kell beírni!!! 

 

 

1.18. A Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti tájékoztatás  

 

A Kbt. 73.§ (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti 

azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)  

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
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Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36-1-476-1100 

Fax: +36-1-476-1390 

Honlap: www.antsz.hu 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 

Székhely:1138 Budapest, Váci út 174. 

Levelezési cím: 1550 Bp., Pf.: 203 

Tel.: +36- 1- 465-3800 

Fax: +36-1 -465-3853 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4 

Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 (l) 795-1400 

Fax: +36 (l) 318-2570 

Honlap: www.kormany.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

NAV   

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.apeh.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

H-1051 Budapest, József nádor tér 4.  

Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  

Telefon: +36-06-1-374-2700 

Fax: +36-06-1-374-2925  

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 

 

Földművelésügyi Minisztérium  

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest 
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Telefon: 06-1-795-2000 

Telefax: 06-1-795-0200  

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek 

 

Közbeszerzési Hatóság 

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 

Telefon: 06-1-882-8502 

Telefax: 06-1-882-8503 

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 
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II. NYILATKOZATMINTÁK 
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(1. sz. melléklet) 

REGISZTRÁCIÓSLAP1 

 

„MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

A közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumot e-mailen, 

valamint a közbeszerzési dokumentum részért képező a terveket, műszaki leírást, árazatlan 

költségvetést stb. az ajánlatkérő által a felhívásban megadott linkről letöltött, tehát 

elektronikusan átvett cég adatai: 

 

Neve: 

Székhelye: 

Adószáma: 

Tel: 

Fax: 

Kapcsolattartó személy neve: 

Telefonszáma: 

E-mail: 

 

 

Kitöltve elküldendő a kozbeszerzes@ttk.mta.hu e-mail címre az ajánlattételi határidő lejártáig! 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 

  

                                                 
1 A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, hogy a megküldött eljárást megindító 

felhívást és közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplő megkapta, elektronikusan elérte, letöltötte. 
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(2. sz. melléklet) 

 

FELOLVASÓLAP 

 

„MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” 

közbeszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő adatai: 1

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő adószáma:  

Ajánlattevő levelezési címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő telefaxszáma:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:  

Ajánlattevő kapcsolattartójának 

telefonszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának 

telefaxszáma: 

 

Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail 

címe: 

 

 

Ajánlattevő értékelési szempont szerinti ajánlata 

 

Értékelési résszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF)  

2. Éves karbantartás díja (nettó HUF)  

3. A megajánlott hűtőberendezés EER értéke  

 

Jelen nyilatkozatot a MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által indított 

„MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban, az ajánlattétel részeként tesszük. 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre ki kell tölteni. A táblázat tetszőlegesen bővíthető. 
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 (2./a sz. melléklet) 

 

RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS  

 

Árazott költségvetés: A részletes költségvetés mintája külön excel-táblázatban a közbeszerzési 

dokumentumok között található, a felhívásban megadott linken letölthető.  

 

Kérjük az árakat a kiadott excel-formátumban megadni, majd nyomtatás és cégszerű  aláírás után 

az ajánlathoz csatolni szíveskedjenek. 

 

Kérjük továbbá, hogy az *.xlsx fájlt az alábbiak szerint nevezzék át, és az elektronikus példányhoz 

CD/DVD lemezen vagy prendrive-on excel formátumban az excel-táblát is külön csatolják pl. 

Nev.Targy.xlsx 

 

Az excel tábla J230 sorát kell feltüntetni ajánlati árként. 
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(3. sz. melléklet) 

 

 NYILATKOZAT 

Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

 

 

 

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

……………….……………………… (cégnév) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívást és közbeszerzési dokumentumot Társaságunk 

átvette (a terveket stb. elektronikusan elérte), és az azokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés, kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) gondos áttekintése után 

kijelentem, hogy a MTA Természettudományi Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által „MTA TTK 

épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” tárgyban indított nyílt közbeszerzési 

eljárás, eljárást megindító felhívásában és közbeszerzési dokumentumában, adott esetben kiegészítő 

tájékoztatásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen 

nyilatkozattal fenntartás nélkül elfogadjuk, továbbá – nyertességünk esetén – a közbeszerzési 

dokumentum részét képező szerződéstervezet változatlan formában elfogadjuk, és ennek 

megfelelően a szerződést megkötjük, továbbá a szerződéses kötelezettségeinket az ajánlatunkban 

foglaltaknak megfelelően, az ajánlatunkban megadott ellenszolgáltatásért teljesítjük.  

 

Tudomásul vesszük, hogy az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidőtől 

számított 60 napig tart, mely időpontig ajánlatunkat fenntartjuk. 

 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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(4. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 

 

 

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

……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a kis- és középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) alapján3 

 

a Kktv. hatálya alá tartozik és mikro-vállalkozásnak minősül 

 

a Kktv. hatálya alá tartozik és kisvállalkozásnak minősül 

 

a Kktv. hatálya alá tartozik és középvállalkozásnak minősül 

 

nem tartozik a Kktv. hatálya alá 

 

 

Jelen nyilatkozatot a MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által indított 

„MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban, az ajánlattétel részeként tesszük. 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 

  

                                                 
3 A megfelelő aláhúzással jelölendő 

* Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell. 
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(5. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRA 

Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 

 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője „MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint 

ajánlatkérő által indított „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy4 

 

A) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés 

teljesítéséhez az alábbi részekhez kívánok alvállalkozót igénybe venni: 

▪  

▪  

▪  

vagy 

 

B) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés 

teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.5 

 

 

C) A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 66. § (6) bekezdés a) pontja 

szerint megjelölt részek tekintetében az alábbi – az ajánlat benyújtásakor már ismert - 

alvállalkozó(ka)t veszem igénybe: 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja 

szerint megjelölt rész 
Alvállalkozó neve, címe 

  

  

  

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  

                                                 
4 Minden esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó, vagy a nem igaz törlendő, illetve értelemszerűen 

kitöltendő. 
5 a megfelelő kitöltendő vagy aláhúzandó 
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(6. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL6 

 

 

 

Alulírottak ……………….[név] mint a(z) ……………………[cégnév, székhely] ajánlattevő és 

…………………….[név] mint a(z) ……………………..[cégnév, székhely] ajánlattevő képviselői 

nyilatkozunk, hogy az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által indított 

„MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” tárgyú közbeszerzési 

eljárásban a(z) [cégnév, székhely], valamint a(z) [cégnév, székhely] közös ajánlatot nyújt be. 

 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) 6:30 §-ában foglaltak irányadók. Közös ajánlattevők egyetemleges 

felelőséggel tartoznak a szerződés teljesítéséért. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben 

történő eljárásra a(z) [cégnév, székhely] teljes joggal jogosult. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által 

kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges 

felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

Melléklet: Közös ajánlattevői megállapodás 

  

                                                 
6 Közös ajánlattétel esetén, részenként külön az adott rész megnevezésével 
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(7. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (1) bekezdése, 114. § (2) bekezdése valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

17. § (1) bekezdése alapján7 

 

 

Alulírott                       [név] mint a(z)                   [cégnév, székhely] ajánlattevő kötelezettségvállalásra 

jogosult képviselője a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és 114. § (2) bekezdéseben foglaltaknak 

megfelelően  

 

n y i l a t k o z o m 

 

 

az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő az „MTA TTK épületében a 

szerverterem hűtési rendszerének bővítése” tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárásban, nem 

tartozunk a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

  

                                                 
7 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
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(8. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján8 

 

 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 

a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  

 

n y i l a t k o z o m 

 

 

 az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő „MTA TTK épületében a 

szerverterem hűtési rendszerének bővítése” tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárásban hogy 

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában 

meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

  

                                                 
8 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
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(9. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT 

 Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) szerinti 

 

Alulírott ……………[név], mint a(z) ……………………….[cégnév, székhely] ajánlattevő 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő 

által „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése”  tárgyban indított nyílt 

közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint nyilatkozom, hogy cégünk 

olyan társaságnak minősül, melyet  

I.  

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy  

amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.9  

 

II. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges: 

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) 

pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelyének 

bemutatása az alábbi: 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

 

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése szükséges: 

Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa 

nem megismerhető. 

 

III. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy nincs olyan jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 

25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.  

Vagy  

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint nyilatkozom továbbá, hogy a ………………………….….. (cégnév, 

székhely) szervezet cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal rendelkezik. Nyilatkozom továbbá, hogy a …………………………….….. (cégnév, székhely) szervezet 

vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.10 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

  

                                                 
9 A megfelelő aláhúzandó, illetve a nem megfelelő törlendő 
10 a megfelelő aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő. 
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(10 sz. melléklet) 

NYILATKOZAT  

Az Étv. szerinti névjegyzékben szereplésről 

 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője „MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint 

ajánlatkérő által indított „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, 

 

hogy társaságunk szerepel, illetve legkésőbb a szerződéskötéskor szerepelni fog a az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari 

kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az erről szóló igazolást, legkésőbb szerződéskötéskor átadjuk 

ajánlatkérőnek. 

. 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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 (11 sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT  

A szerződés teljesítésébe bevonandó szakemberekről 

 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője „MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint 

ajánlatkérő által indított „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, 

 

hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként történő kihirdetésünk esetén legkésőbb a 

szerződéskötéskor rendelkezni fogok az ajánlattételi felhívásban előírt alábbi szakemberekkel, és 

legkésőbb és szerződéskötéskor átadjuk ajánlatkérőnek a szakemberek saját kézzel aláírt 

önéletrajzát, valamint a végzettségüket, illetve jogosultságukat igazoló dokumentumok másolatát, 

valamint nem saját munkavállaló esetén a rendelkezésre állási nyilatkozatát. 

1 fő, Nemzeti Klímavédelmi hatóság rendszerében regisztrált, érvényes „35 582 03 

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő” végzettséggel 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fenti szakembereket a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre 

fog állni. 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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(12. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT  

Felelőségbiztosításról 

 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője „MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint 

ajánlatkérő által indított „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, 

 

hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként történő kihirdetésünk esetén legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjáig benyújtom az ajánlattételi felhívásban előírt - legalább 20.000.000,- 

Ft/káresemény és legalább 50.000.000,- Ft/év limitű szakmai felelősségbiztosítási szerződés, amely 

fedezetet nyújt mind a Megrendelőnek, mind harmadik személyeknek okozott károkra, oly módon, 

hogy a biztosítás kellő fedezetet nyújt, és kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, az esetleges 

káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő 

és szomszédos objektumokban okozott károkra. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az 

építkezés kivitelezése folyamán keletkező károkra, így különösen a meglévő épületekben (meglévő 

szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és 

személyi károkra - szakmai felelősségbiztosítás kötvény másolatát, amely a szerződés mellékletét 

képezi  

 

Kötelezettséget vállakol, hogy a felelősségbiztosítási kötvény másolatát legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjáig átadom az ajánlatkérő részére, amely a munka megkezdésétől a szerződés és a jótállás 

teljes időtartamára hatályban marad. 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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 (13.sz. melléklet) 

NYILATKOZAT FORDÍTÁSRÓL11 

 

 

Alulírott ………….. [név], mint a(z) ………………………[cégnév, székhely] ajánlattevő 

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint 

ajánlatkérő által indított „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” 

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatba becsatolt idegen nyelvű 

iratok felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes 

mértékben megegyezik. 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

 

 

  

                                                 
11 Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatba, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta 

be. 
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(14. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT DIGITÁLIS ADATHORDOZÓN BENYÚJTOTT AJÁNLATI 

PÉLDÁNNYAL KAPCSOLATBAN 

 

 

 

Alulírott                  [név], mint a(z)                         [cégnév, székhely] ajánlattevő kötelezettségvállalásra 

jogosult képviselője az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által „MTA 

TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” tárgyban indított nyílt 

közbeszerzési eljárás keretében 

 

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

 

 

hogy a papír alapon benyújtott ajánlati példány és a digitális adathordozón (CD/DVD/pendrive) 

benyújtott ajánlati példány mindenben megegyezik. 

 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 
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(15. sz. melléklet) 

 

NYILATKOZAT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL KAPCSOLATBAN 

 

Alulírott                  [név], mint a(z)                         [cégnév, székhely] ajánlattevő kötelezettségvállalásra 

jogosult képviselője az MTA Természettudományi Kutatóközpont, mint ajánlatkérő által „MTA 

TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” tárgyban indított nyílt 

közbeszerzési eljárás keretében 

 

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

 

hogy ajánlattevő tekintetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségi okok  

 

fennáll/nem áll fenn.12 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

 

  

                                                 
12 A megfelelőt kérjük aláhúzni.  

Amennyiben a Kbt. 25. § nevesített összeférhetetlenségi körülmény fennáll, úgy kérjük ajánlattevő nyilatkozatát, hogy 

ez miért nem jelent jelen közbeszerzési eljárás kapcsán előnyt a többi ajánlattevővel szemben. 
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(16. sz. melléklet) 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 13 

 

Alulírott                  [név], mint a(z)                         [cégnév, székhely] ajánlattevő 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az MTA Természettudományi és Kutatóközpont, 

mint ajánlatkérő által „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” 

tárgyban indított nyílt közbeszerzési eljárás keretében jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az 

általam képviselt szervezet 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 egy olyan államban 

rendelkezik adóilletékességgel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és osztalékról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 

a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

 

ezért átlátható szervezetnek minősül.  

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt cég létesítő okirata szerint jogosult vagyok a szervezet képviseletére. 

Mint a szervezet képviselője tudatában vagyok annak is, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltak változása 

esetén, a változásról haladéktalanul köteles vagyok tájékoztatni MTA Természettudományi Kutatóközpont / 

Székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2., költségvetési szervet. 

 

Kelt…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

………………………………… 

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra  

jogosult/jogosultak, vagy aláírás  

a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 

 

  

                                                 
13 Az Államháztartásról szóló törvény 41. § (6) bek. és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. 

§ (1a) bekezdése és a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. § (1). pontja szerinti megfelelésről. 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatához műszaki-szakmai ajánlatot kell csatolnia, melyből egyértelműen 

kiolvasható az előírt követelményeknek való megfelelőség.  

 

A szakmai ajánlatban be kell mutatni a beszerelendő eszközt pontos gyártmányának és típusának 

megjelölésével, gyártói adatlapjának csatolásával, továbbá ajánlatkérőnek szakmai ajánlatában 

szerepelnie kell a tervben megnevezett gyártmánytól eltérő, azonos műszaki tartalmú, 

egyenértékűként megajánlott  berendezés méretezési adatlapjának, az azonosságot igazoló műszaki 

paraméterekkel, adatokkal, továbbá valamennyi egyenértékűként megajánlott anyag gyártmánya, 

típusa olyan részletességgel, amelyből ajánlatkérő egyértelműen megállapíthatja a műszaki 

leírásban megadott követelményeknek való megfelelést. 

 

Az ajánlat érvénytelen, ha a megajánlott eszköz nem felel meg a kiviteli tervekben és az alábbiakban 

szereplő minimumkövetelményként előírtaknak és az ajánlattevő nem csatol be az ajánlatába 

műszaki ajánlatot. 

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a műszaki leírás részeként épületgépész szakági 

kiviteli tervdokumentációt (pdf formátumban) bocsát ajánlattevő rendelkezésére. 

 

Ajánlatkérő továbbá felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat kidolgozásakor, illetve a 

kivitelezés során a rendelkezésre bocsátott kiviteli terveket kell figyelembe venni a műszaki leírás 

alábbi részében foglaltakkal együtt. 

 

A közbeszerzési eljárás alapjául a kiviteli terv szolgál, a műszaki tartalmat alapvetően a kiviteli terv 

határozza meg, az alábbiakban meghatározottakban a műszaki leírás röviden kerül összefoglalásra, 

és elsősorban azokat a részeket érinti, amelyet a kiviteli terv nem tartalmaz vagy annak kiegészítésre 

szolgál: 

 

Kiegészítések, amelyeket a kiviteli tervvel együtt kell figyelembe venni. 

 

• Ajánlatkérő a számítógép terem hűtését ellátó meglévő 1 db szekrényklíma hűtőberendezés 

mellé további 2 db szekrényklíma hűtőberendezés beszerzését és telepítését tervezi. 

•  A készülékek közül 2 új főberendezésként (master-slave), a harmadik üzemi tartalékként 

működik. A berendezések szabadhűtésre is alkalmas kivitelűek.  

• A beltéri szekrényklíma egység a számítógépterembe, álpadlóra állítva, a kültéri egység a 

tetőn kerül elhelyezésre. 

• A munkának nem része a rack szekrények mozgatása, sőt a kivitelezés során kiemelten 

ügyelni kell a meglévő technológia zavartalan működésére. A szükséges mértékű 

mozgatást Ajánlatkérő saját hatáskörében, saját erőforrással látja el, előre egyeztetett 

ütemezés szerint. 

• A kültéri és a beltéri egységek közötti hűtési vezetékek a korábbiakban elkészültek, 

melyeket a csőlírák beépítése után a továbbiakban  is használni kell.  

• A meglévő csővezetékbe új lírát és tartókat kell építeni. 

• Használni kell az előre biztosított erősáramú ellátást.  
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• A kivitelezésnek teljes körűen tartalmazni a kell a készülékek beszállítását, 

anyagmozgatását, víz- erős- és gyengeáramú, cseppvíz oldali szerelését és bekötését, a 

szükséges szakipari munkákkal együtt, különös tekintettel a daruzás, gépalapok, erősáramú 

hálózat átalakítása, kiegészítése, beüzemelés, beszabályozás, továbbá minden nemű segéd- 

és kiegészítő munkálatokkal együtt. 

• A műszaki leírás részeként épületgépész szakági kiviteli terv kerül átadással, költségvetés 

kiírásokkal. 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a  készülékek épületfelügyeleti rendszerbe kötése nem tárgya 

az eljárásnak, de a rendszernek alkalmasnak kell lennie, az épületfelügyeleti rendszerbe kötésre,  a 

készülékek távindítási lehetőséggel kell, hogy rendelkezzenek és alkalmasnak kell lenniük arra, 

hogy feszültségmentes kontaktusokkal tudjanak kommunikálni az épületfelügyeleti illeszthetőség 

érdekében.  

A beruházás lezárásaként, Megrendelő saját határkörében kötteti be a BMS rendszerbe.  

A telepítendő klímaberendezésnek alkalmasnak kell lennie a tűzjelzés leállítási funkciójának 

fogadására, azonban ennek kábelezését, kiépítését az Ajánlatkérő saját hatáskörben végzi. 

 

A kivitelezés főbb elemei: 

a. A beltéri egységek helyszínre szállítása és beépítése. 

b. A tetőn lévő acélszerkezet megbontása, majd helyreállítása a beemeléshez 

szükséges méretben és helyen. 

c. A tetőre kerülő szabadhűtők beemelése és helyszínre szállítása. 

d. Az újonnan beépítésre kerülő beltéri egységekhez tartozó hűtési 

csőhálózatok. kiépítése. 

e. Az új beltéri egységekhez tartozó víz és csatorna csatlakozások kiépítése és 

csatlakoztatása a meglévő álpadló alatti csőhálózatokhoz.  

f. A szerverterembe kerülő perforált álpadló elemek beépítése.  

g. Az újonnan beépítésre kerülő kültéri egységekhez tartozó csőhálózatok 

kiépítése a terv szerinti helyre.  

h. A meglévő hűtőgépházon belüli csőszerelő munkák, amely az új hűtési 

keringtető szivattyúk beépítését jelenti.  

i. A beltéri egységekhez kapcsolódó elektromos hálózatok kiépítése ( 

kábelezés, kapcsolószekrény átalakítása stb. ). 

j. A kültéri egységekhez kapcsolódó elektromos hálózatok kiépítése.  

k. A hűtőgépházba beépített szivattyúk elektromos szerelési munkái.  

l. A rendszerek működéséhez és működtetéséhez szükséges automatika 

szerelési munkái. 

m. Befejező szakipari munkák (bontások helyreállítása, stb.). 

 

A kiviteli terv által meghatározott műszaki elváráson felül az alábbi kritériumoknak is meg 

kell felelnie a rendszernek, illetve a szakmai ajánlatnak:   
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• A szükséges hűtőteljesítmény készülékenként min. 55 kW/db, max. 65 kW/db. Ajánlatkérő 

felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy egyenértékű termékként is csak a meghatározott 

értékek közötti hűtőteljesítményű készüléket fogad el.   

• A rendelkezésre bocsátott kiviteli tervekben szerepelő Danfoss szerelvények, melyek 

hidraulikai, üzemeltetetési és karbantartási okok miatt más gyártmányra, típusra való 

kiváltása, más termék megajánlása nem engedélyezett.  

• A szerver helyiségbe telepítendő klímaszekrény mérete maximum akkora lehet, hogy 

mindkét készülék hozzáférését és karbantartási helyigényét biztosítani lehessen. 

• Az ajánlatban szerepelő készülékek kiválasztásánál fontos szempont, hogy a rendelkezésre 

álló erősáramú ellátás az elektromos tervező adatszolgáltatása alapján az alábbiak szerint 

biztosítható: 

E-5003M jelű elosztó 2db 3x80A tartalék áramköre: 2x47kW 

E-50GS jelű gépészeti elosztó 2db 3x50A tartalék áramköre: 2x30kW 

• A megajánlott klímaberendezések teljes körű, erős- és gyengeáramú ellátását, rendszer 

szintű működőképességét biztosító szabályozó automatikáját, beleértve a 

klímaberendezések, szivattyúk és egyéb elemek vezérlését, szabályozását ajánlatadónak az 

ajánlatában teljes körűen szerepeltetnie és meg kell valósítania. 

• A megajánlott hűtési rendszernek  t =+2°C külső hőmérséklet alatt szabad hűtés 

üzemmódban biztosítani kell a kért hűtési teljesítményt. Ezt az ajánlattevőnek gyártói 

méretezési adatlappal kell igazolnia. 

• A szakmai ajánlat részeként műszaki ütemtervet is kell csatolni. Az ajánlatban be kell 

csatolni a kitöltött ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést. Az 

árazatlan költségvetés megjegyzés rovatában lehet megadni az esetlegesen megajánlott 

egyenértékű termék megnevezését, típusát, főbb adatait. 

• A megajánlott klímaberendezésnek rendelkeznie kell Magyarországon üzletszerűen 

működő, gyártó által elismert hivatalos szakszervizzel.  

• A jótállás minimális időtartama 12 hónap 

 

 

Árazott költségvetés: A részletes költségvetés mintája külön excel-táblázatban a közbeszerzési 

dokumentumok között található.  

Kérjük az árakat a kiadott excel-formátumban megadni, majd nyomtatás és aláírás után az 

ajánlathoz csatolni szíveskedjenek. 

Kérjük továbbá, hogy az *.xlsx fájlt szerint nevezzék át, és az elektronikus példányhoz az excel-

táblát is külön csatolják 

 

Karbantartási feladatok: 

 

Árajánlatot kell adni az éves karbantartási feladatok elvégzésére, gyártói előírás alapján, melyet az 

alábbiakban összefoglaltunk. A karbantartás kiterjed ennek a közbeszerzési eljárás keretein belül 

beépítésre kerülő két új rendszerre vonatkozóan és a meglévő 1 rendszerre vonatkozóan is, melynek 

adatait a kiviteli terv tartalmazza. Karbantartásra vonatkozóan, a jelenlegi állapot a műszaki leírás 

5. oldal 7. pont: „Meglévő állapot” tartalmazza. 
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ERAF folyadékhűtő esetén: 

  

Negyedéves ellenőrzések 

3 havonta végezze el a következő ellenőrzéseket: 

• Ellenőrizze a hálózati feszültséget 

• Ellenőrizze a riasztási állapotokat 

• Ellenőrizze az üzemi hőmérsékletet és nyomást 

• Ellenőrizze a helyi- és/vagy távvezérlést 

• Ellenőrizze és lehetőleg tisztítsa a kondenzátort, a szabad hűtő egységet és fém 

előszűrőket. 

  

Féléves ellenőrzések 

6 havonta végezze el a következő ellenőrzéseket: 

• Ellenőrizze a kondenzátor ventilátorok rögzítését és működését. 

• Ellenőrizze a megfelelő vízáramlást, a folyadék hőmérséklet-változásának mérésével 

• Ellenőrizze a keringető szivattyúk rögzítését, működését, áramfelvételét a berendezésben 

• Ellenőrizze a levegőszűrők állapotát, és tisztítsa amennyiben szükséges 

Éves ellenőrzések 

12 havonta végezze el a következő ellenőrzéseket: 

• Ellenőrizze a vázszerkezetet és a csavarok épségét 

• Ellenőrizze a zsanérok, pántok és tömítések állapotát 

• Ellenőrizze az elektromos körök vezetékeit 

• Húzza meg az összes csatlakozót 

• Ellenőrizze, és ha szükséges állítsa be a biztonsági eszközöket (nyomáskapcsolók, 

termosztátok, áramláskapcsolók, védelmek) 

• Ellenőrizze a vízköri csatlakozásokat (hollander, kuplung) 

• Ellenőrizze a kompresszorok rögzítését, működését és áramfelvételét 

• Ellenőrizze a gáz szivárgást, és ha szükséges állítsa vissza a hűtőközegek telítettségét és a 

szivárgási pontokat szüntesse meg a berendezésen. 

• Ellenőrizze, és ha szükséges pótolja a hűtőközeg és / vagy olaj mennyiségét 

• Ellenőrizze, és ha szükséges állítsa át a beállításokat 

• Ellenőrizze a vízcsatlakozásokat és a belső tömítéseket, és ha szükséges szorítsa meg őket 

• Ellenőrizze a vízzáró szelepek tömítettségét 
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• Ellenőrizze a glykol koncentrációját és töltse fel, ha szükséges 

  

Egyéb ellenőrzések 

5 évente végezze el a következő ellenőrzéseket: 

• Ellenőrizze, és ha szükséges cserélje a szárítószűrőket 

• Ellenőrizze, és ha szükséges cserélje az olajat a kompresszorban 

 

LDCV klímaszekrény esetén: 

  

Negyedéves ellenőrzések 

3 havonta végezze el az a következő ellenőrzéseket: 

• Mérje meg a tápfeszültséget, és rögzítsen minden feszültség kilengést 

• Ellenőrizze az aktív hibajelzéseket és nézze át a riasztási történetet 

• Ellenőrizze a hőmérséklet és páratartalom érzékelők méréseit 

• Ellenőrizze a helyi / távvezérlők helyes működését 

• Ellenőrizze a levegőszűrőket, és cserélje őket, ha szükséges 

• Ellenőrizze a kondenzvíz-elvezetés hatékonyságát 

• Vizsgálja meg, hogy a párásító henger tiszta-e, ha szükséges, cserélje 

• Ellenőrizze a ventilátorok állapotát 

  

Féléves ellenőrzések 

6 havonta végezze el a következő ellenőrzéseket: 

• Ellenőrizze a elpárologtatót, és tisztítsa, ha szükséges 

• Ellenőrizze a párásító működését (ha van) 

• Ellenőrizze a víz-szabályzó szelepeket 

  

Éves ellenőrzések 

12 havonta végezze el a következő ellenőrzéseket: 

• Ellenőrizze a rozsdásodást a berendezésen 

• Ellenőrizze a zsanérokat, mélyedéseket, tömítéseket 

• Ellenőrizze az elektromos kábeleket 

• Ellenőrizze a kezelőpanel elektromos csatlakozásait 

• Ellenőrizze a védelmi berendezések beállításait (nyomáskapcsolók, termosztátok, és 

védelmi berendezések), és resetelje ha szükséges 

• Ellenőrizze az elektromos fűtőbetéteket 
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• Ellenőrizze a ventilátor motor működését 

• Ellenőrizze a szabályzó-eszközök beállításait és resetelje ha szükséges 

• Ellenőrizze a víz-szabályzó szelepek beállításait és resetelje ha szükséges 
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V. SZERZŐDÉS 
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 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött  

 

egyrészről a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont (székhely: 

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2., törzskönyvi nyilvántartási szám: 329497, adószám: 

15329499-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00281241, képviseli 

:……………….),  

 

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő  

 

másrészről: 

cégnév: 

Székhely:     

Levelezési címe:      

Számlavezető pénzintézete:    

Számlaszáma:      

Adószám:       

Statisztikai számjel:     

Cégjegyzékszám:     

Aláírási joggal felruházott képviselő: 

 

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó  

 

az Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott napon és helyen, 

az alábbi feltételekkel. 

 

1. Előzmények 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési 

eljárást folytatott le „MTA TTK épületében a szerverterem hűtési rendszerének bővítése” 

tárgyban.  

 

Az eljárás nyerteseként Vállalkozó került kihirdetésre. Vállalkozó nyertes ajánlatának a 

közbeszerzési eljárásban értékelésre került elemeit jelen szerződés 2. számú melléklete (Ajánlati 

táblázat) tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § rendelkezései alapján a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 

 

Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 
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Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi – fizikai csatolás nélkül is – a közbeszerzési 

eljárás dokumentumai, így különösen az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és 

Vállalkozó ajánlata. 

 

 

2. A szerződés tárgya, teljesítés helye, teljesítési határidő, engedély, képesítés 

 

2.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 

szám alatti épület D szárny, földszinti szerverterem (D.0.01) hűtési rendszere bővítésének 

megvalósítását az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 

részletesen meghatározott műszaki tartalomnak és Vállalkozó ajánlatában, valamint jelen 

szerződésben foglaltaknak megfelelően (a továbbiakban: Építési beruházás). Megrendelő 

továbbá megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 3 évre, további +2 év opcionális 

meghosszabbítási lehetőséggel a jelen szerződésben beépítésre kerülő két új rendszerre 

vonatkozóan és a meglévő 1 rendszerre vonatkozóan is, melynek adatait a kiviteli terv 

tartalmazza. a jelen szerződés 1 melléklete, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen 

meghatározott műszaki tartalomnak és Vállalkozó ajánlatában, valamint jelen szerződésben 

foglaltaknak megfelelően a karbantartási feladatok elvégzését (a továbbiakban: 

karbantartási szolgáltatás). 

 

2.2 A teljesítés helye: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. szám. 

 

2.3 A Vállalkozó Építési beruházási a feladatait jelen szerződés mindkét fél aláírását 

követő16héten belül köteles hiánytalanul és hibamentesen szerződésszerűen elvégezni és a 

Megrendelő részére műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzítetten átadni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak 

ellenőrzése, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés tárgya szerinti tevékenységet a jelen 

szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban és műszaki 

leírásban, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb 

követelményeknek és jellemzőknek.  

 

2.4 A Vállalkozó a karbantartási szolgáltatás feladatait jelen szerződés mindkét fél aláírását 

követő 3 évig köteles végezni. Megrendelő jogosult, de nem köteles egyoldalú nyilatkozattal 

további +2 évre meghosszabbítani jelen szerződést kizárólag a karbantartási feladatok 

tekintetében.  

 

2.5 Vállalkozó kijelenti, hogy az építési beruházáshoz és a karbantartási szolgáltatások 

teljesítéséhez szükséges szakmai, technikai erőforrásokkal rendelkezik, és azokkal a 

szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, továbbá vele szemben nem áll fenn 

semmilyen kizáró ok, amely a jelen szerződés teljesítését akadályozná. Vállalkozó kijelenti, 

és igazolja, hogy szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 

szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 
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2.6 Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a munkák elvégzéséhez szükséges hatósági 

és egyéb engedélyekkel, képesítéssel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely e 

tevékenység megfelelő színvonalú ellátásához szükséges. A szerződés teljesítésébe az alábbi 

szakembereket kívánja bevonni és egyben átadja Megrendelőnek a szakemberek saját kézzel 

aláírt önéletrajzát, valamint a végzettségüket, illetve jogosultságukat igazoló 

dokumentumok másolatát, valamint nem saját munkavállaló esetén a rendelkezésre állási 

nyilatkozatát. 

• legalább 1 fő, Nemzeti Klímavédelmi hatóság rendszerében regisztrált, érvényes „35 

582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő” végzettséggel, rendelkező 

szakemberrel 

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a fenti szakember(ek) teljesítésében való tényleges 

részvételét Megrendelő, illetve a megrendelő által megbízott műszaki ellenőr jogosult 

ellenőrizni. 

 

2.6. Az Építési beruházás kivitelezése megtörténtét a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben előírt 

módon műszaki átadás-átvétellel kell lezárni. Megrendelő a Vállalkozó készre jelentését követő 

munkanaptól számítva 3x24 órás próbaüzemet ír elő. A sikeres próbaüzemet követően Felek a 

lehető legrövidebb időn belül (de max. 2 munkanapon belül) kitűzik a műszaki átadás-átvételi 

eljárás időpontját. A műszaki átadás-átvételi eljárást 30 napon belül be kell fejezni. Ha a Vállalkozó 

írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás megkezdésére 

meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy 

megkezdi, de 30 napon belül nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást Megrendelő 

köteles kiadni Az átadás-átvételi eljárás során tett megállapításaikat a Felek jegyzőkönyvben 

rögzítik, melynek aláírására a jelen szerződés 9. pontjában kifejezetten megjelölt személyek 

jogosultak. A Megrendelő nem jogosult az átvétel megtagadására a kivitelezés olyan hibája miatt, 

amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A 

kivitelezés olyan hibáját vagy hiányosságát, amelynek elhárítását a Vállalkozó megfelelő 

határidőben vállalja, a Felek a határidő megjelölésével az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. 

A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének napja az eredményes, hiány- és hibamentes műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárásának napja. Az átadás-átvételi eljárás során készített jegyzőkönyv 

egyben a számla kifizetéséhez szükséges teljesítésigazolás dokumentuma. 

2.7 A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell mindazokat a tényeket, amelyek 

jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen az alábbiakat 

- Próbaüzemi jegyzőkönyv, 

- Vállalkozó teljesítésének hiba és hiánymentességét vagy 

- a Megrendelő szerint még fennálló hibák, hiányok felsorolását, 

- a Vállalkozó nyilatkozatát, hogy a Megrendelő megállapításait elfogadja-e, ha nem 

ennek indokait, 

- a hibák kijavítására, a hiányok pótlására szükséges határidőre vonatkozó javaslatát, 

amelyet a felek irányadónak tekintenek, 

- az átadás-átvételre meghívottak és nyilatkozattételre jogosultak és kötelezettek 

nyilatkozatait, 
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- a vonatkozó jogszabályok (így különösen a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet) által előírt egyéb 

tartalmi elemeket. 

2.8 A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni az 

alábbi dokumentumokat 1 példányban papír alapon valamint elektronikus formában. A 

dokumentumok hiánytalan átadása a teljesítésigazolás kiadásának feltétele: 

- Kivitelezői nyilatkozat, 

- Rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

- Minőségi tanúsítványok, megfelelőségi tanúsítványok, 

- Jótállási dokumentumok, 

- A beépített készülékekre, anyagokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat, 

- Használati és karbantartási útmutatók, 

- Megrendelőt megillető építési naplópéldányt és mellékleteit, 

- Építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék nyilvántartó lap, 

- jogszabályok által előírt egyéb nyilatkozatok. 

2.9 A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 12 hónapon belül 

felülvizsgálják a jelen szerződés keretében elvégzett munkákat. Az utófelülvizsgálati eljárást a 

Megrendelő készíti elő, az arra szóló meghívót 30 nappal az utó-felülvizsgálati eljárás időpontját 

megelőzően megküldi a Vállalkozó részére. Az eljárás eredményét a Felek jegyzőkönyvben 

rögzítik. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a feltárt hibák, hiányosságok, valamint az azok 

elhárítására/kijavítására kitűzött határidő. Az utó-felülvizsgálati eljárás nem érinti a Vállalkozó 

jótállási és szavatossági kötelezettségeinek fennállását. 

 

2.10. A karbantartási szolgáltatások elvégzésére Vállakozó a Közbeszerzési dokumentumok 

Műszaki leírásában és jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal és 

gyakorisággal köteles. Vállalkozó a szükséges karbantartási munkálatok elvégzéséről, azok 

esedékességét megelőző 5 munkanappal korábban egyeztetni köteles a Megrendelő jelen szerződés 

szerinti kapcsolattartójával. Az elvégzett karbantartási munkákról Vállalkozó munkalapot köteles 

kiállítani, amelynek 1 példányát át kell adni Megrendelő jelen szerződés szerinti 

kapcsolattartójának, vagy az Üzemeltetési osztály munkatársainak 

. 

2.11. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a teljesítéssel összefüggő hatályos jogszabályokban és 

előírásokban foglaltaknak megfelelően rendelkezik valamennyi szükséges engedéllyel, továbbá 

hogy a teljesítésben közreműködő személyek a jelen Szerződésben meghatározott feladatok 

végzéséhez szükséges, jogszabályokban és egyéb vonatkozó előírásokban rögzített végzettséggel, 

képzettséggel rendelkeznek.  

 

3. Az építési beruházással összefüggő vállalkozói díj, előleg, részszámla, a 

karbantartással összefüggő karbantartási díj 

3.1.1. A Vállalkozót a jelen szerződés építési beruházással kapcsolatos feladatainak maradéktalan 

teljesítéséért összesen…………………………...- forint + Áfa, 

azaz……………………………………forint + áfa összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: 

vállalkozói díj) illeti meg.  

A Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában vele, hogy a vállalkozói díj átalánydíj, amely tartalmazza a 

szerződés tárgyának maradéktalan elvégzéséhez szükséges összes költséget,  így különösen az 

anyagköltséget, az anyagigazgatási díjat, a kiszállási- és munkadíjat daruzás költségeit stb, és 
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magában foglalja a többletmunkák értékét is (az árazott költségvetést jelen Szerződés 2. számú 

melléklete tartalmazza). A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül költségtérítési, illetve egyéb 

jogcímen támasztott fizetés iránti igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.  

A vállalkozói díj a vagyoni értékű szerzői jog ellenértékét is tartalmazza, s ennek megfizetésével a 

Megrendelő a Vállalkozó feladata keretében készített tervek, valamint a jelen Szerződés teljesítése 

során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotás korlátlan felhasználási jogát is 

megszerzi. 

 

3.1.2. A Vállalkozót a jelen szerződés karbantartással kapcsolatos feladatainak maradéktalan 

teljesítéséért összesen…………………………...- forint + Áfa/év, 

azaz……………………………………forint + áfa/év összegű karbantartási díj (a továbbiakban: 

karbantartási díj) illeti meg. 

A karbantartási díj átalányár jellegű, tehát tartalmaznia kell valamennyi, a szerződésszerű 

teljesítéssel kapcsolatban felmerülő költséget, így különösen a szüksége alkatrészek, anyagok stb. 

költségeit. 

 

3.2. A tartalékkeret összege a 3.1. pont szerinti nettó vállalkozói díj 5%-a............................forint, 

azaz nettó ........................................................forint. A tartalékkeret nyújt fedezetet – a kivitelezés 

teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz műszaki szempontból szükségessé 

váló, esetlegesen felmerülő, az ajánlattételi felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban 

(elsősorban műszaki leírásban, a kiviteli tervben) és a költségvetésben (a kiegészítő tájékoztatás és 

a helyszíni bejárás jegyzőkönyvének tartalmára is tekintettel) nem szereplő feladatok 

megvalósítására a Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkákra. A Megrendelőt a tartalékkeret 

felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A pótmunka elszámolása tételesen történik, a műszaki 

ellenőr által felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott 

egységárakon, amelynek alapja a Vállalkozó ajánlatának árazott költségvetése. Amennyiben a 

Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az 

elrendelt pótmunkára, úgy az elszámolás ezen az egységáron történik. Amennyiben a 

költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozónak egységárelemzést kell 

készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. A Vállalkozó a tartalékkeret terhére elfogadott és 

elvégzett pótmunkák ellenértékét a végszámlában tünteti fel. Jelen Szerződés keretében a 

többletmunka díj nem számolható el. 

 

3.3. A vállalkozói és a karbantartási díj Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést 

követően, a Kbt. 135. §-ában meghatározottak és a 322/2015. (X.30.) K.r. alapján történik. Az 

Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 2 napon belül kiállítani, majd a 

Megrendelő részére eljuttatni. Megrendelő a számlát nem köteles befogadni és a Vállalkozó 

egyidejű értesítése mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, 

ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetőleg teljesítésigazolás 

hiányában kerül benyújtásra. Megrendelő a vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítést - és az arról 

kiállított teljesítésigazolást - követően Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg 
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Vállalkozó………………………………vezetett …………………………………..számú 

bankszámlájára történő átutalással  

 

3.4. Megrendelő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5%-nak (azaz 

ötszázalékának) megfelelő összegű előleg (továbbiakban: előleg) igénylésének lehetőségét 

biztosítja a Vállalkozó részére biztosíték rendelkezésre bocsátása nélkül. Az előleg kizárólag az 

Építési beruházás vállalkozói díja tekintetében igényelhető. Vállalkozó köteles az előlegbekérőt 

legkésőbb a munkaterület átadás-átvételénekidőpontjában Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az előleget a szerződés teljesítésére használja fel. 

Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére 

igazolni, hogy az előleget a szerződés teljesítésére használta fel. Abban az esetben, amennyiben 

megállapítást nyer, hogy a Vállalkozó az előleget nem a szerződés teljesítésére használta fel, úgy az 

súlyos szerződésszegésnek minősül, ezért a Megrendelő felmondhatja a szerződést, valamint a 

Vállalkozó köteles az előleg összegét a Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő az előleg 

felhasználásával kapcsolatban felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjára. 

A Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem 

terhelik. 

 

3.5.  Vállalkozó az elvégzett karbantartási munkákról a teljesítés igazolását követően 

negyedévente jogosult számlát benyújtani a teljesítési igazolásban (igazolt munkalapok) 

foglaltaknak megfelelően.  

.  

3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő csak az Vállalkozó által a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően - kiállított és aláírt számla és a teljesítési igazolás birtokában teljesít 

kifizetést. 

 

Számlázási cím: Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont 1117 

Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 

 

Vállalkozó valamennyi számlán köteles feltüntetni a szerződés iktatószámát. 

 

3.7. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen szerződés előzményeként 

lefolytatott közbeszerzési eljárással összefüggésben a szerződés közvetlen megvalósításához 

kapcsolódóan igénybe vett az alvállalkozókat köteles a szerződésük megkötésekor – vagy 

amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen szerződés teljesítésébe 

történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe 

történő bevonásáig – tájékoztatni, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a 

kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § 

rendelkezésének hatálya alá esik, továbbá tájékoztatni a számlák szerinti fizetésének rendjéről, 

valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben az Építési beruházás tekintetében kiállított 

számlák ellenértékének pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre a Kbt. 135. § 

(3) bekezdésétől eltérően az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) 

Korm.rendelet 32/A. §-a alapján. Megrendelő jelen pontban eleget tett azon tájékoztatási 
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kötelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglaltakat (az abban 

meghatározott feltételek megvalósulása esetén) kötelesek a Felek alkalmazni.  

 

 

3.8. A teljesítésigazolások kiállítása és/vagy a Vállalkozó számláinak Megrendelő általi megfizetése 

nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a 

szerződésszegésből eredő igényeik érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a 

szerződésszegésről tudva elfogadták vagy Vállalkozó számláját kifizették úgy, hogy igényüket nem 

jelentették be azonnal Vállalkozó részére. 

 

3.9. Ha Megrendelő fizetési késedelembe esik, Vállalkozó köteles írásban figyelmeztetni fizetési 

kötelezettsége teljesítésére. Amennyiben az írásbeli figyelmeztetés ellenére sem történik meg a 

kifizetés, Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására. 

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve 

annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása 

csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. Az előzetes írásos jóváhagyás nélküli 

engedményezés (faktorálás), vagy zálogjog alapítás a Vállalkozó szerződésszegésének minősül, 

melynek alapján Vállalkozót Megrendelővel szemben kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-

a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozáselvállalás Megrendelő 

előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött. 

 

3.10. Vállalkozó a szerződés aláírásával a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározottaknak 

megfelelően vállalja, hogy  

• nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak; 

• a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul 

értesíti. 

 

3.11. A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles a 

szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 

magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok 

között jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

3.12. Amennyiben Vállalkozó az Építési beruházás teljesítése során alvállalkozót vesz igénybe, a 

számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdésétől eltérően az az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a alapján 

történik. A karbantartási szolgáltatások esetén igénybe vett alvállalkozók tekintetében jelen pont 

rendelkezései nem alkalmazandók. 
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Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, 

helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle 

felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az 

előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, 

függetlenül attól, hogy a Vállalkozó nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy 

a jelen Szerződés 6. sz. mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban 

együtt: nem megfelelő) voltát felismerték vagy felismerhették-e. 

 

 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

4.1. Vállalkozó az Építési beruházás keretében a munkákat a Felek által a szerződéskötést követően 

megtartott konzultáción aktualizált és írásban rögzített ütemezés alapján köteles elvégezni.  

 

4.2. Vállalkozó köteles a munkákat szerződésszerűen, kifogástalan minőségben, a lehető 

legnagyobb mértékű pontossággal, gondossággal és gyorsasággal elvégezni. A Vállalkozó felelős 

az általa elvégzett feladatok minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és teljes körűségért, 

figyelemmel az irányadó jogszabályokra, szabványokra, egyéb kötelező előírásokra, valamint az 1. 

sz. mellékletben, és az ajánlatában foglaltakra. 

 

4.3. Vállalkozó köteles a teljesítés során az ajánlatában szereplő termékeket, anyagokat felhasználni, 

attól való eltérés csak a Megrendelő engedélyével lehetséges a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 

szerinti korlátokkal.  

 

4.4. Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem 

szerződésszerűen, az irányadó jogszabályok, szabványok és szakmai előírások megszegésével, 

gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti. A nem megfelelő 

minőségben teljesített munkát a Megrendelő nem köteles átvenni, annak kijavítását a Vállalkozó 

köteles a legrövidebb időn belül elvégezni. 

 

4.5. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 

a munkák eredményességét vagy határidőre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

 

4.6. Vállalkozó a munkákat köteles úgy végezni, hogy tevékenységével a Megrendelő, működését 

a lehető legkisebb mértékben zavarja. Kivételesen indokolt esetben a Megrendelő kérheti a 

munkálatok ideiglenes felfüggesztését. 

 

4.7. Vállalkozó szolgáltatásainak végzése során a vonatkozó kötelező előírások, illetve a szakmai 

és etikai szabályok betartásán túl a Megrendelő érdekeinek megfelelően köteles eljárni. 

4.9. Vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő figyelmét arra, ha a feladat teljesítésével kapcsolatos 

kérése kockázatos, célszerűtlen vagy gazdaságtalan eredménnyel járhat. 
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4.10. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, eltakar, és ezután a Megrendelő általi ellenőrzés 

a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen 

megfelelő időben értesíteni a Megrendelőt a beépítésről. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az 

ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból elvégzett 

munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. 

 

4.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő munka-, tűz- és vagyonvédelmi szabályzatait, illetve 

a munkavégzés helyére vonatkozó különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi és egyéb, általa is 

betartandó utasításokat ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az e szabályzatok, 

utasítások, illetve a jelen szerződés általa vagy alkalmazottai, alvállalkozói, közreműködői által 

történő megszegéséből eredő károkért teljes anyagi felelősséget vállal. 

 

4.12. A munkák végzése során keletkezett hulladék napi elszállítása a Vállalkozó kötelezettsége, a 

helyszíni hulladéktárolók erre a célra nem használhatók. 

 

4.13. A Felek a kivitelezés során – szükség esetén – koordinációs megbeszélést tartanak a teljesítés 

helyszínén. 

 

4.15. Vállalkozó - a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott terveken - a Megrendelő tudomása és 

előzetes jóváhagyása nélkül semmilyen érdemi módosítást nem végezhet, azokat nem egészítheti 

ki, azokból semmit nem hagyhat ki. 

 

4.16. Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti munkákat végző személyek adatait (név,lakcím, 

személyi igazolvány szám, beosztás foglalkoztatás jogcíme) valamint a személyes adatok 

kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatukat Megrendelőnek biztonsági ellenőrzés céljára írásban 

közölni (5. sz. melléklet). A leadott listát Vállalkozó rendszeresen felülvizsgálni és frissíteni köteles, 

olyan időben jelezve a listában bekövetkezett változásokat, hogy Megrendelő az új alkalmazottak, 

alvállalkozók, közreműködők esetében is elvégezhesse a biztonsági ellenőrzést. Ez vonatkozik az 

alvállalkozók alkalmazottaira is, melyekért szintén a szerződő Vállalkozó a felelős. A Megrendelő 

jelen pontban meghatározottak hiányában vagy abban az esetben, ha az ellenőrzésen az adott 

személy nem felel meg, az épületbe lépést megtagadhatja, hamis adatközlés esetén pedig a 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással felmondani. 

 

4.17. Vállalkozó gondoskodik róla, hogy alkalmazottjai, alvállalkozói, közreműködői megfelelő, 

munkára képes állapotban- tisztán, cégjegyzéssel felismerhetően ellátott munkaruházatban - 

jelenjenek meg a munkaterületen és ott a jogszabályokat, valamint egyéb szabályokat betartva 

végezzék a munkát. Megrendelő megtagadhatja azon dolgozók beléptetését, illetve az épületben 

tartózkodását, akik ezen követelményeknek nem felelnek meg. 

 

4.18. A munkaterületet elhagyni a nap folyamán csak szervezetten, csoportosan lehet 

(pl.ebédeltetés). A munkaterület nem terjed ki az egész irodaépületre, az ajánlatkérő által kijelölt 

munkaterület határainak szigorú betartása Vállalkozóra nézve kötelező. A Vállalkozó felelős 

vezetője által kijelölt munkahelyi vezetőnek (építési naplóba bejegyezve) a munkálatok ideje alatt 
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folyamatosan a munkaterületen kell tartózkodnia. Az irodaépületen és a beszállítási útvonalakon a 

munkavégzést a technológia által megkövetelt legminimálisabb személymozgás mellett kell 

végezni. A munkaterület megközelítési és az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat, valamint a 

vízvételi helyet a Megrendelő írásban (organizációs jegyzőkönyv) hagyja jóvá. 

 

4.19. Vállalkozó köteles az átadott területen a jelen szerződésben meghatározottak szerint 

felvonulni, és a munkát elkezdeni, és azt a technológia által biztosított legrövidebb időn belül 

befejezni. 

 

4.20. A kivitelezéssel érintett munkaterület lehatárolása lezárása, információs táblával való ellátása, 

a munkaterületről való szennyező anyag, por, építési törmelék kijutásának megakadályozása 

kötelező. Az építési helyről kijutó szennyeződést, illetve az anyag- és törmelékszállítási útvonalak 

szennyeződéseit a Vállalkozónak térítésmentesen fel kell takarítania. 

 

4.21. Anyagtárolás csak a Megrendelő által kijelölt területen belül engedélyezett. A közlekedő 

területeken végzendő munkák esetén az akadálymentes és balesetmentes közlekedést (organizációs 

jegyzőkönyvben is rögzített módon) biztosítani kell. 

 

4.22. Az építési törmelék, hulladék napi elszállítása Vállalkozó kötelezettségét képezi. A nem 

szerződés szerint tárolt építési anyagot és törmeléket a Megrendelő a Vállalkozó költségére 

elszállíttatja, ha azt az írásbeli felszólítás után 24 órán belül a Vállalkozó nem szállítja el. Az 

épületen belüli építési törmelék, hulladék elszállítása az irodai munkaidőn kívül történhet. Az 

épületben történő irodai munkavégzés időtartama: 

Hétfő-Csütörtök: 8 és 17.00 óra között Pénteken: 8 és 15 óra között. 

 

4.23. A Vállalkozó az Építési beruházás során  naponta elvégzett munkáról az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. ( IX.15.) Korm. rendelet szerint építési naplót köteles vezetni, 

valamint a Vállalkozó a munkaterületen munkát végző alvállalkozóitól is köteles az építési napló 

vezetését megkövetelni. 

 

4.24. A Vállalkozó a karbantartási szolgáltatás során elvégzett munkákról munkalapot köteles 

felvenni, és azt aláírással igazoltani a Megrendelő kapcsolattartójával, vagy az üzemeltetési 

osztályának munkatársaival, majd 1 példányt átadni Megrendelőnek. Az igazolt munkalap (a 

teljesítés igazolás) a benyújtandó számla melléklete.  

 

4.25. A Megrendelő képviseletére jogosult személy a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot 

ellenőrizheti, a szerződésben, illetőleg jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni 

köteles. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta 

vagy nem megfelelően végezte el. 

 

4.26. Az épületen, vagy épületben munkát végző Vállalkozó köteles a Megrendelő Tűzvédelmi 

Szabályzatát betartani. Tűzveszélyes tevékenység végzése esetén az írásban meghatározott 

feltételek (engedély) kiadása - az intézmény tűzvédelmi feladattal megbízott személyével előzetesen 
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egyeztetve - a Vállalkozó feladata. Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi 

szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra 

kioktatott személy végezhet. 

 

4.27. A Vállalkozó kötelezettsége a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak 

előírásainak, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményeinek 

betartása és betartatása. 

 

4.28. A szerződés teljesítésével kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások 

megszegéséből, hatósági intézkedésekből származó következmények a Vállalkozót terhelik. 

 

4.29. A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés érdekében - a vonatkozó jogszabályi előírások 

betartása mellett - a 4.22 pontban hivatkozott időponton túli és hétvégi munkavégzésre is jogosult, 

előre egyeztetett ütemezés szerint. 

 

4.30. Megrendelőnek a munkaterületet közvetlenül nem áll módjában őrizni, ezért a kisebb, 

könnyen mozdítható szerszámokat, a napi munkavégzést követően a rendelkezésre bocsátott 

helyiségbe el kell zárni. 

 

4.31. Jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. 

Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek szerint jogosult 

alvállalkozót igénybe venni.  

 

A jelen Szerződés vonatkozásában a Felek „alvállalkozó” alatt a Kbt. alvállalkozó fogalmát és a 

„közreműködő” alatt a Ptk. szerinti közreműködő fogalmát értik. 

i)  A jelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával 

egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több 

Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, 

és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell 

adni a nyilatkozatban. 

ii)  Vállalkozó a Kbt. 138. § (1) és (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy az Építési beruházás 

alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a szerződés Építési beruházás része 

értékének 65 %-át és kijelenti, hogy a Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, 

és velük olyan tartalmú szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe 

a saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

iii)  Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt 

feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen 

Szerződés 6. számú melléklete szerinti aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt nyilatkozat 

2 (két) eredeti példányának Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.  

iv)  Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen Szerződés 6. számú mellékletét érintő 

változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítésének arányának 

megváltozását – Vállalkozó a jelen Szerződés 6. számú melléklete szerinti aktualizált, a Vállalkozó 
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által cégszerűen aláírt nyilatkozat 2 (két) eredeti példányának Megrendelő részére történő 

megküldésével köteles bejelenteni. 

v)  A jelen Szerződés 6. számú mellékletének a 4.30.iii) és 4.30.iv) pont szerinti változása nem 

minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 4.30.iii) és 4.30.iv) pont szerinti 

aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással ellátva 

köteles benyújtani Megrendelő részére. 

vi)  Vállalkozó a 4.30..iii) és 4.30.iv) pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a 

Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal maradéktalanul tisztában 

van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen 

Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei megszegése a részéről 

súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen 

Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval 

szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás 

nélkül érvényesíthetők. 

vii) Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a jelen Szerződés teljesítése során 

korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a 

jelen Szerződés 6. számú melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

viii) Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, és azért, hogy nem tartoznak a 

Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért 

egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel. 

 

A Vállalkozó koordinálja mind saját munkatársai, mind esetleges alvállalkozói munkatársainak 

munkáját. 

 

4.33. A Vállalkozó a teljesítésért teljes kellék- és jogszavatosságot vállal. 

 

4.34. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítése nem jelenti és nem eredményezi 

bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel 

kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ 

titokban tartására vonatkozik. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben 

meghatározott munka teljesítése során nem használ fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb 

anyagot, illetőleg információt, amely harmadik személy tulajdonát képezi és olyan bizalmas 

dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetőleg információnak minősül, amelynek a munka teljesítése 

során történő felhasználását a tulajdonos harmadik személy nem engedélyezte. 

 

4.35. A Vállalkozó a jogszavatosság körében olyan teljesítésre köteles, hogy az eredmény 

Megrendelők általi korlátlan felhasználása harmadik személy jogát (ideértve a szerzői jogot is) ne 

sértse, vagy ilyen – harmadik személyt megillető jog – a felhasználást ne akadályozza vagy 

korlátozza és ne tegye terhesebbé. 

 

4.36. Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a szavatossági kötelezettségek megszegéséből 

Megrendelőt éri. 
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4.37. Vállalkozó jótáll a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 

továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, 

hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy 

alkalmazza. 

 

4.38. Vállalkozó nyilatkozik, hogy meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:  

• a vállalkozási díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,  

• azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a Szerződésben leírt módon kell végrehajtania,  

• a munkahely általános és speciális körülményeivel.  

 

4.39. Vállalkozó kijelenti, hogy a kiviteli terveket, a műszaki leírást az általában elvárható szakmai 

gondossággal saját felelősségére ellenőrizte, az abban foglalt tényeket, előírásokat ismeri, a 3.1. 

pontban meghatározott átalányáras Vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően 

nagy szakmai tapasztalatára alapozva, az építési helyszín, az elvégzendő munkát zavaró 

körülményeinek ismeretében, a kiviteli tervdokumentációból ki nem olvasható, de a létesítmény 

funkciójának, céljának megfelelő és rendeltetésszerű használatához és teljes körű, a Szerződésben 

meghatározott esztétikai követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához, 

üzemképes állapotához szükséges kivitelezési munkáit is kalkulálta, ennek alapján a Vállalkozási 

díjba az összes költséget beépítette.  

 

 

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

5.1. A Megrendelő jogosult a teljesítést és az annak során felhasználásra kerülő anyagokat 

folyamatosan ellenőrizni. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 

ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

5.2. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás 

lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után 

gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. 

 

5.3. A Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére a szükséges belépési engedélyeket, szükség esetén 

kísérő és/vagy felügyelő személyzetet, az átalakítással érintett helyiségekbe való bejutást. 

 

5.4. Megrendelő ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg 

a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

 

5.5. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munkák kivitelezéséhez szükséges 

tervdokumentáció rendelkezésére áll, és azt a közbeszerzési dokumentumok részéként Vállalkozó 

rendelkezésére bocsátotta. Jelen szerződés aláírását követően a Vállalkozó viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 
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Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 

szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

 

5.6. A Megrendelő biztosítja a víz- és áramvételi lehetőség térítésmentes használatát a munka 

elvégzéséhez szükséges mennyiségben. Az ideiglenes víz, áramvételi helyek kialakítása, 

csatlakozások elkészítése, valamint a szükséges berendezések telepítése (pl: elektromos felvonulási 

szekrény) a Vállalkozó feladatát képezi. Megrendelő kötelezettsége a fólia védelem biztosítása a 

munkaterületen kívüli területeken. 

 

5.7. A Megrendelő képviseletére jogosult személy, megrendelő által megbízott 5.7. pont szerinti 

műszaki ellenőr ellenőrzi a kivitelezési munkát és észrevételeit a Vállalkozó által vezetett építési 

naplóba jegyzi fel. 

 

5.8. Megrendelő biztosítja Vállalkozó dolgozói részére alapvető tisztálkodási lehetőség (kézmosó, 

WC). 

 

5.9. Megrendelő a gépek és eszközök tárolására egy raktár céljára szolgáló helyiséget biztosít. 

 

5.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás 

elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. 

§-ában rögzítettek figyelembevételével kötelesek eljárni. Megrendelő ennek keretében kötelesek a 

Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben 

adatot szolgáltatni, melyhez Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.  

 

6. Szerződésszegés, kötbér, jótállás, felelősségbiztosítás 

 

6.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét nem 

jogszabályszerűen vagy nem szerződésszerűen teljesíti.   

 

6.2. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Szerződés nem teljesítése, hibás, illetve 

késedelmes teljesítése esetén – amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján 

jogszerűen ki nem menti magát –  kötbér fizetésére köteles a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében 

foglaltakkal összhangban. Késedelmes teljesítés és nem teljesítés esetén a kötbér alapja Építési 

beruházás esetén a teljes nettó vállalkozói díj, Karbantartási szolgáltatás esetén az éves karbantartási 

díj. A hibás teljesítés esetén a kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett szerződéses érték. 

 

6.3.Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naptári naponként, minden késedelemben megkezdett 

nap után napi 50.000,- Ft,, de maximum 20%-át köteles kötbérként megfizetni Megrendelőnek. 

Amennyiben a kötbér eléri maximumát, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani a nem teljesítési (meghiúsulási) kötbérigénye érvényesítése mellett. 
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 6.4. Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelő a hiba kijavítására a jelen 

Szerződésben meghatározottak szerint ésszerű határidőt szabott, és a határidőn belül Vállalkozó a 

hibát nem javította ki, a kötbéralap 10%-át köteles hibás teljesítési kötbérként megfizetni 

Megrendelőnek. A hiba kijavítására szabott időszakra Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. 

 

6.5. Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik akkor is, ha a teljesítés meghiúsult, illetőleg a 

Vállalkozó a Szerződés teljesítését megtagadta. Nemteljesítés (meghiúsulás, teljesítés megtagadás) 

esetén Vállalkozó a kötbéralap 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetésére köteles. 

 

6.6.A késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér megfizetése nem érinti és nem zárja ki a 

jogszabályból és a Szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének 

lehetőségét. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kára érvényesítésére is. Felek rögzítik, hogy a 

kötbérek akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő 

kizárólagos választása szerint, a Ptk 6:187. §-ban foglaltakkal összhangban.  

 

6.7. A kötbér esedékessé válik: 

o késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár vagy a kötbér eléri 

maximumát,  

o hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a kötbérre vonatkozó igényét a 

Vállalkozónak bejelentették, 

o meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő a felmondásukat, elállásukat a Vállalkozónak 

bejelentették. 

 

6.8. A kötbér összege Vállalkozó számlájának pénzügyi kifizetésekor – a Kbt. 135. § (6) 

bekezdésében foglalt feltételekkel – beszámítható. Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a 

terhelőlevél. Fizetés módja: átutalás.  

 

6.9. A késedelmes vagy hibás teljesítés Megrendelő általi elfogadása nem minősül a 

szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazásáról történő lemondásnak. 

 

6.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által használt, illetve beépített 

anyagok, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta 

gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós), anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, amelyek 

a Vállalkozó/gyártó cselekedetéből vagy mulasztásából erednek. Felelős azért, hogy a szerződéses 

jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségére orvosolja, kivéve, ha 

bizonyítani tudja, hogy a hiba oka teljesítés után keletkezett, illetve az nem kivitelezési 

hiányosságból ered. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállás időtartama alatt a kiszállások 

alkalmával -semmilyen költséget, díjat nem számíthat fel. 

 

6.7. A Vállalkozó az elvégzett munkára - rendeltetésszerű használat esetén - a Megrendelő általi 

írásbeli igazolásától számítva 12 hónap időtartamú jótállást vállal. 
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6.8. A Megrendelő köteles a Vállalkozót haladéktalanul írásban értesíteni bármely, általa felismert, 

illetve tudomására jutott hibáról, illetve a jótállási idő alatt felmerült bármilyen garanciális, illetve 

jótállási kötelezettséggel kapcsolatos igényéről. Amennyiben a Vállalkozó az értesítést követően a 

Megrendelő által megadott határidőre a hibá(ka)t nem hozza helyre, (jótállási/garanciális 

kötelezettségének teljesítésével indokolatlanul késlekedik vagy azt elmulasztja) a Megrendelő - a 

szerződésből eredő egyéb jogainak érvényesítése mellett - jogosult a Vállalkozó kockázatára és 

költségére a javítást maga elvégezni, illetve azt mással elvégeztetni. 

 

6.9. Vállalkozónak a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie a kivitelezési tevékenységnek 

megfelelő érvényes szakmai felelősségbiztosítással (kötvényszám:……………………..), melynek 

legalább 20.000.000,- Ft/káresemény és legalább 50.000.000,- Ft/év limitű fedezetet kell 

biztosítania. Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötésig bekell nyújtania felelősségbiztosítási 

kötvényének egyszerű másolatát, amely jelenszerződés 4. számú mellékletét képezi. 

 

6.17. Vállalkozó a jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül kijavítja. A berendezés 

üzemképtelenségét okozó hiba esetén a hiba kijavítását munkanapokon 7:30 és 18 óra között a 

bejelentéstől számított 3 órán belül, egyéb időszakban 6 órán belül megkezdi és a hibát legkésőbb 

24 órán belül maradéktalanul elhárítja. A berendezés működőképességét nem befolyásoló esztétikai 

hibákat a bejelentéstől számított 15 napon belül kijavítja. 

 

7. Vis maior 

 

7.1. Mentesülnek a Felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis 

maiorra vezethető vissza. 

 

7.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a 

szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és elháríthatatlan. 

 

7.3. A vis maiorról Felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott 

levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel. 

 

7.4. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – a vis 

maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy egyéb hiteles 

módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, 

amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek. 

 

7.5. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek 

egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról 

történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 

 

 

8. A szerződés megszüntetése, szerződésmódosítás 
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8.1. Felek a jelen szerződést írásban felmondhatják, ha a másik fél a jelen szerződésből 

eredőlényeges kötelezettségét súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegés esetén a mulasztófelet 8 

napos póthatáridő tűzésével írásban fel kell szólítani a teljesítésre. Az azonnali hatályú felmondás 

közlésének a felszólítás eredménytelensége esetén van helye. 

 

8.2.  Rendkívüli felmondási okok 

 

8.2.1. Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről:  

• Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

a Vállalkozó a titoktartási kötelezettségét bizonyítottan megszegi. 

• Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre 

történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű – de legfeljebb 8 munkanapos 

– póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit.  

• Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül szerződéses jogait és kötelezettségeit másra 

ruházza át és ez a Megrendelőnek a szerződésszerű teljesítéshez fűződő jogát súlyosan 

veszélyezteti; 

• Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

a Vállalkozó teljesítési képességeiben alapvető változás történik (pénzügy, szakértői létszám, 

forgalmazási jog, stb.) és ami alapján joggal feltételezhető, hogy szerződéses kötelezettségeinek 

nem képes eleget tenni. 

• Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést abban az esetben, ha 

a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el.  

• Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést, ha Vállalkozó 

együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan 

magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi. 

• Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani Vállalkozó által a 

Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló 

üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén.  

• Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

a Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott 

tárgyaláson a Vállalkozó a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék 

megszerzésére. 

• Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség. 

• Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

Vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a 

vonatkozó jogszabályok alapján. 

• Megrendelő jogosult a jelen Szerződés azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

Vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja. 

• Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha 

Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 
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• a jelen Szerződésben meghatározott egyéb esetekben  

 

8.2.2. Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: 

• Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a 

Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre 

történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – 

póthatáridőn belül sem teljesítik a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit.  

• Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést abban az esetben, ha a 

Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el. 

• Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést abban az esetben, ha a 

Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kérik a 

vonatkozó jogszabályok alapján. 

• Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést abban az esetben, ha a 

Megrendelő fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen 

megállapítja. 

• Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést abban az esetben, ha a 

Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

 

8.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő 

megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely 

adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére 15 

napon belül, saját költségén visszaszolgáltatja, átadás-átvételi eljárás mellett, tekintettel a 

Megrendelő üzleti és adatvédelmi érdekeire. 

 

8.4. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben 

köteles jelen Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladatuk ellátásáról gondoskodni tudjanak – ha 

- Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; 

- 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 valamely feltétel. 

 

A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

8.5. Megrendelő a Szerződést felmondhatják vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől 

elállhatnak a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.  

 

8.6. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a 

szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosultak a 

jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 
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8.7. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól 

elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomásukra, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

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

eljárásból. 

 

8.8. A jelen Szerződés rendes felmondással nem mondható fel. A szerződés megszűnésére 

egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók. 

 

8.9. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített 

szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak. 

 

8.10. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai 

érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 

 

8.11. Jelen Szerződés módosítása csak a Felek kölcsönös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-

ának feltételei szerint lehetséges.  

 

Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, 

az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. 

 

Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a 

székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás. Ugyancsak nem minősül a Szerződés módosításának, az alvállalkozók személyének 

változása, ha azt a Megrendelő a Kbt. 138. §-a alkalmazásával jóváhagyta. 

 

 

9. Kapcsolattartás, értesítés 

 

9.1. A Felek megállapodnak, hogy - a rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő eseteket kivéve - 

fontosabb értesítéseiket írásban, személyes átadással, postai úton, vagy e-mailben közlik egymással, 

kapcsolattartóik útján, az e személyeknél megadott elérhetőségeken. A szóbeli értesítést - amint 

lehetséges - írásban is meg kell erősíteni. 

Valamely értesítés akkor minősül közöltnek, ha a címzett azt - személyes átadás esetén aláírt átvételi 

elismervénnyel, postai közlés esetén tértivevénnyel, faxon történő értesítés esetén kézbesítési 

jelentéssel, e-mailes közlés esetén olvasási visszaigazolással -igazoltan megkapta. 

 

9.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartó: 

 

Megrendelő  részéről: 

Név:  

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. 

Telefonszám:  
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Mobil:  

E-mail cím:  

 

Megrendelő  által megbízott műszaki ellenőr:: 

Név:  

Cím:  

Mobilszám:  

E-mail cím:  

 

Vállalkozó részéről: 

Név:<… eladó kapcsolattartójának neve…> 

Cím:<… eladó kapcsolattartójának címe…> 

Telefonszám:<… eladó kapcsolattartójának telefonszáma…> 

Mobilszám:<… eladó kapcsolattartójának mobilszáma…> 

Telefaxszám:<… eladó kapcsolattartójának telefaxszáma…> 

E-mail cím:<… eladó kapcsolattartójának e-mail címe…> 

 

 

Vevő jelen pontban megjelölt kapcsolattartói nem jogosultak a Szerződés módosítására. A 

kapcsolattartók bármilyen nyilatkozata kizárólag az operatív együttműködés keretében 

értelmezhető, nem tekinthető a Szerződés módosításának, tartozás elismerésnek, 

kötelezettségvállalásnak, illetve jogról való lemondásnak. Ez utóbbi nyilatkozatok megtételére 

kizárólag az aláíró képviselők jogosultak. 

 

 

 

10. Egyéb rendelkezések 

 

10.1. Vállalkozó jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32-33. §-ában és 

37. §-ában foglaltakat, amelyek alapján a megrendelés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, 

illetőleg a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő még az üzleti titokra való hivatkozással sem 

tagadhatja meg. 

 

10.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy: 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezet. Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles 

Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő 

jogosult felmondási idő alkalmazása nélkül felmondás útján felmondani vagy attól elállni; 

- a tevékenysége folytatásához szükséges valamennyi engedéllyel, nyilvántartási bejegyzéssel (pl. 

kamarai regisztráció) rendelkezik. 
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10.3. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírásokra nem egy 

napon kerül sor, a hatálybalépés napja az utolsó aláírás napja. 

 

10.4. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt kötelesek 

bizalmasan kezelni, ilyen információt harmadik személy részére csak a másik fél kifejezett, írásbeli 

hozzájárulásával jogosultak kiadni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a jogszabály alapján fennálló 

tájékoztatási kötelezettségre. 

 

10.5. A következő dokumentumok a Szerződés mellékletét képezik és ezzel együtt kezelendők, 

anélkül, hogy fizikailag a szerződéshez csatolnák: az ajánlattételii felhívás és a közbeszerzési 

dokumentumok, helyszíni bejárás jegyzőkönyve, a kiegészítő tájékoztatás kérés és Ajánlatkérő arra 

adott válasza (adott esettben), Vállalkozó ajánlata. 

 

10.6. Vállalkozó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság 

jogképes, bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és 

aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés 

aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik.  

 

10.7. Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak, hogy nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel 

egymás érdekeit sértenék vagy veszélyeztetnék. Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen 

szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titok vonatkozásában, az 

e körbe tartozó adatokat időbeli korlátozás nélkül köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag jelen 

szerződés teljesítéséhez használhatja fel. A jelen szerződéssel összefüggésben a teljesítést 

referenciaként eladó kizárólag vevő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult felhasználni. 

 

10.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 191/2009. (OX.15. Kr., a Kbt. 

és végrehajtási rendeletei valamint az irányadó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 

10.9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával 

ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe - minden további 

jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű 

jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell 

megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 

rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt 

szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

 

10.9. A Szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek 

megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő Felek a magyar 

Bíróság joghatóságát kötik ki, és kötelezik magukat, hogy a bírósági eljárást a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bíróság előtt indítják 
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10.10. A szerződő felek a jelen adásvételi szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit 

egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, 

cégszerűen írták alá. 

A Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyekből 1-3. számú példányok a Vevő, a 4. 

számú példány az Eladó birtokába kerül. 

 

Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Műszaki leírás, kiviteli tervek 

2. sz. melléklet: Árazott költségvetés, és Vállalkozó nyertes ajánlatának a közbeszerzési eljárásban 

értékelésre került elemei 

3. sz. melléklet: Vállalkozó tevékenység folytatására jogosultságát igazoló dokumentumok 

4. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolat 

5. sz. melléklet: Nyilatkozat (hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) 

6. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

Budapest, 2018. „ „ 
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6. számú melléklet 

 

Nyilatkozat alvállalkozókról 

 

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) 

(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 

adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári 

és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 

(Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó 

és a MÁV Zrt.mint, Megrendelő között a……………………………… tárgyában 

…………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi 

alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a 

hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró 

okok hatálya alatt. 

 

Alvállalkozó 1.14 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon: 

Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó Megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést 

követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó15 

 

 

Alvállalkozó 2. 

 

Az alvállalkozó megnevezése:  

Képviselőjének neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám 

Telefon:   

                                                 
14 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 

15 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat Megrendelők részére történő bejelentésének napja!  
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Telefax:  

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 

Az alvállalkozó Megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 

megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést 

követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó16 

 

 

……………….., 201……………….. 

 

……………… 

………………… 

Vállalkozó cégszerű aláírása 

 

 

                                                 
16 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is 

kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat Megrendelők részére történő bejelentésének napja!  
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