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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Az Ajánlatkérő, Tab Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő összefoglaló tájékoztatót küldött 
meg a Közbeszerzési Hatóság számára, melyet Közbeszerzési Hatóság a KBE-11750/2017 
iktatószámon tett közzé a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 
 
Az Ajánlatkérő, Tab Város Önkormányzata nevében ezennel felkérem, hogy a 2017. december 
15. napján megküldött ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban 
leírtak szerint nyújtsa be ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok 
megvalósítására. 
 
Ajánlattételi határidő: 2017. december 29. 10:00 óra 
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Név: Tab Város Önkormányzata 
Cím: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49.  
Címzett: Schmidt Jenő polgármester  
Tel: +36 84/525-900 
Fax: +36 84/525-908 
E-mail: tab@somogy.hu 
 
Kapcsolattartó: Bukovicsné Vörös-Torma Katalin  
Tel: +36 30/345-5560 
E-mail: voros.katalin@tab-ph.hu 
 
Az eljárás típusa: 
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés 
szerinti).  
 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya: 
 
„Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 
2 részben” 
 
A szerződés teljesítésének határideje: 
 
Előteljesítés megengedett. 
 
1. rész vonatkozásában: Teljesítés határideje:  

- engedélyek benyújtása: szerződéskötéstől 60 naptári nap 
- kiviteli terv elkészítése a vízjogi engedélyt követően: 30 naptári nap 

 
2. rész vonatkozásában: Kiviteli terv elkészítése szerződéskötéstől 60 naptári nap.  
 
 
Egyéb rendelkezések: 

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési 
dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
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1. KÖTET 
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 
A J Á N L A T T É T E L I  F E L H Í V Á S  

 
1. Ajánlatkérő adatai(neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlapcím): 

Név: Tab Város Önkormányzata 
Cím: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49.  
Címzett: Schmidt Jenő polgármester   
Tel: +36 84/525-900 
Fax: +36 84/525-908 
E-mail: tab@somogy.hu 
 
Kapcsolattartó: Bukovicsné Vörös-Torma Katalin  
Tel: +36 30/345-5560 
E-mail: voros.katalin@tab-ph.hu 

 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 
Telefon: +361/788-8931 
Fax: +361/789-6943 
E-mail: eszker@eszker.eu 
 

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása: 
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerinti).  
 

 
3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, 

annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők 
rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is 
továbbítja ajánlattevők részére.  
 

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 

Tárgy: 
 
„Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével kapcsolatosan tervezési feladatok 
ellátása 2 részben” 
 

Mennyiség: 
 
1. rész vonatkozásában: Volánbusz pályaudvar környékén lévő zöldterület rendezés, 
Koppány-tó kialakítás 
 
A város fő útvonala, a Kossuth Lajos utca, a keletre lejtő domboldalon fut végig. Ezzel szintre 
párhuzamosan húzódik a mélyebben fekvő Kiskoppány völgy, benne a patakkal, a patak 
nyugati, város felőli oldalán a Siófok-Kaposvár vasútvonal töltésével. A tervezési terület dél 

4	

	

felől ennek a széles és lapos völgyi rétnek a város főterének vonalától északon az autóbusz 
állomásig terjedő szakasza.  
A tervezési program a terület adottságait kihasználva a város fő pihenő és szabadidő 
parkjának kialakítása a közösségi és szabadidős tevékenységek lehetőségének 
megteremtésével, a szabályozási tervnek megfelelően. 
 
A tanulmányterv a szabályozási tervnek megfelelő tómeder kialakítására ad javaslatot, 
mellyel Tab teljesen újszerű természetes vízparti környezettel gazdagodna. A műszaki 
leíráshoz csatolt fotók szemléltető jellegűek, céljuk az elképzelt természeti-táji környezet 
karakterének érzékeltetése. Ugyanez vonatkozik a fejlesztés épített elemeire, olyan 
példákról, melyek az elképzelésbe szervesen beilleszthetők. 
A tervezett tó területét és formáját kotrással lehet kialakítani, a kitermelt föld a környező 
réten 
lesz elterítve. A majdani tó nyugati határa egyenesebb, ennek vonala a meglévő vízelvezető  
árok nyugati partja. Az árok keleti oldala nagyrészt elbontásra kerül, a tómeder részévé fog 
válni, de két szakaszon szigetként megtartásra kerül a szép fűzfasorral együtt. A tómeder 
partja mindenütt természetes füves rézsű marad, támfalas kiépítés sehol nem készül. 
A tó feltöltése, rendszeres víz utánpótlása és természetes átfolyása a Kis-Koppány patak 
vizével történik, egy felső és egy alsó zsilip segítségével, lehetőleg a meglévő vasúti 
átereszeken keresztül. A megbízható vízhozamú Kis-Koppányon állandó lassú átfolyást tesz 
lehetővé a tómederben, ezen kívül a város felől befolyó fő vízelvezető árok is jelenthet 
időszakos vízutánpótlást. A tó északi végén építendő alsó zsilip szolgál a vízszint 
szabályozására: a túlfolyó víz a buszpályaudvar előtt torkollik bele a nyugat felőli alsó 
vízfolyásba, mely a meglévő alsó vasúti átereszen keresztül éri el a patakot. Ezen az alsó 
zsilipen a tervezett gyalogos körsétány is átvezethető. 
A tó körül körsétány van tervezve, két közbenső átkötéssel, így várhatóan igazán változatos 
tájképi környezet jön létre. A tervezett sétány szervesen kapcsolódik a meglévő kialakult 
természetes városi gyalogutakhoz. Kialakítása természetes jellegű, egyszerű szegélyek között 
gyöngykavics szórással. 
A közvetlenül a tó partja körül tervezett körsétány gyalogútjai mellé térvilágítás van 
tervezve, napelemes feltöltésű akkus kandeláberekkel, így elektromos kábel kiépítésére nincs 
szükség.   
A tervezett környezetben a gyalogos sétány mentén a városközponthoz kapcsolódó nyugati 
oldalon 1 db csónakkölcsönző – pihenő hely, a keleti oldalon 2 db közbenső pihenőhely van 
elképzelve. Ezeken a pontokon fából készülő egyedi igényes megformálású fedett-nyitott 
pavilonok készülnek, rusztikus fa kerti bútorokkal berendezve.  
A városközponthoz legközelebb fekvő érkezési ponton van tervezve a csónakkölcsönző. A 
parton tárolt kajakok beemeléséhez és a vízre szálláshoz fából készült stég készül, aminek a 
víz felé benyúló nyúlványához vannak kikötve az evezős csónakok.  
A gyalogos sétány több helyen keresztezi a vízfolyásokat, illetve az egyik szigeten is átvezet. 
Az átvezetéseket egyedi tervezésű, gyalogos –kerékpáros forgalomra alkalmas fahidak 
segítik. 
A gyalogos sétány mentén kell elhelyezni a kellemes időtöltésre alkalmas padokat, a kulturált 
használatot segítő kerékpártartókat és rögzített szemetes edényeket. A szolgáltatásokat, 
szabadidős tevékenységek lehetőségét bővítik az erdei tornapálya és a réten kijelölt füves 
sportpályák, a játszótér felújítása, a futópálya kialakítása. 
 
Dokumentálásra kerül: 

 
Engedélyezési terv  engedélyezési hatósághoz benyújtott példányszámon felül 2 nyomtatott 

példányban + digitális formában +ÉTDR-re feltöltve 
 

Kivitelezési terv  4 nyomtatott példányban + digitális formában  
  -     helyszínrajz M 1: 250  
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- építmények tervei az érthetőség léptékében M 1:100, M 1:50a 
megvalósításhoz szükséges részletekkel 

- szöveges munkarészek, műszaki leírások 
- szakági tervek és műleírások 
- vízkezelési műtárgyak kiviteli tervei 
- tervezői költségkiírás 
- költségbecslés 

 
2. rész vonatkozásában: Kossuth utca 118-120. ingatlanok rendezése (Szent István 
tér) 
 
Az önkormányzat célja, hogy a városközpont nyugati fogadó elemeként olyan többcélú, 
parkosított közteret alakítson ki, amely kinyitja a Kossuth Lajos utcát a Kiskoppány patak 
völgyére. A térnek, illetve parknak olyan térelemeket kívánatos tartalmaznia, amik elősegítik 
a közösségi-szabadidős tevékenységeket. Ennek kapcsán a Kossuth Lajos utcához 
kapcsolódó többcélú rendezvénytér kialakítása, valamint a környezet teljes rendezése és a 
zöldfelület korszerű megoldása is a feladat tárgyát képezi.  
 
A tervezési programot a területre 2016. januárjában készített tanulmányterv képezi. 
A terv a két összevont telek helyén parkszerű, oldott, természetes jellegű 
környezetrendezést vázol fel, mely lényegét tekintve két, funkcionálisan jól elkülöníthető 
részből áll.  
Az utca felőli rész a város lakosságának pihenését szolgáló ovális alaprajzú köztér, lágy 
vonalvezetésű rávezető utakkal és lépcsőkkel, parkba ágyazottan, vagyis körben intenzív, 
fásított zöldterülettel övezve.  
A tervezett ellipszis alaprajzú burkolt tér déli fókuszában egy, a főtéri zenepavilont idéző 
architektúrájú építmény van elhelyezve, mely igazi nevezetesség és látnivaló lehetne a 
városban. A terv szerint ennek tetője alatt lenne elhelyezve a Feszty - körkép 1:10 léptékű 
kicsinyített másolat reprodukciója egy felülről befüggesztett, áttetsző hengeren, úgy, hogy 
alatta be lehet sétálni a kör közepébe a kép megtekintéséhez, illetve a középpontban 
elhelyezett padon ülve lehet a képet megcsodálni. A gondolat apropója, hogy a körkép 
Erényi Alajos, helyi festőművész, aki civilben órásmester, megfestette a kép kicsinyített 
másolatát.  A történelmi gondolatot tartalmazó kertben a honfoglalás és az államalapító 
személye igy ötvöződik Tab mai identitásával.  
A tér rekreációs jellegét erősítik az ellipszis peremén elhelyezett pihenőpadok. Ezek a nyugati 
oldalon lábakon állnak, a keleti oldalon a lejtős terephez illeszkedve íves támfalra erősítve 
jelennek meg. A támfal a tér peremének ívét térben is megjelenítve kettéválik, a felső ív 
középső részén a falból vízfátyol folyik alá a két ív közötti kis medencébe. A tér teljes 
megvilágítása a Fötérrel azonos típusú, 3,5 m magas fénypontú, alkonykapcsolós 
közvilágítási kandeláberekkel történik, melyek az ovális térrész peremén, illetve a lépcsők 
mellett kerülnek elhelyezésre. 
A terület déli részén, a lejtős parkrészen átvezető íves lehatárolású francia lépcsőn 
közelíthető meg az alacsonyabban fekvő gördeszka gyakorló pálya, mely a fiatalságnak lehet 
találkozó helye. Ez a zajosabb térrész a szintkülönbségnek, térbeli elhelyezésének és az 
intenzív parkosításnak köszönhetően jól elkülönül a pihenő kerttől, így a két funkció nem 
zavarja egymást.  
A tervezett park nyugati rézsűjén a meglévő faállomány megtartása mellett további intenzív 
beültetésű magas fasor kívánatos a társasház és az út felőli takarás céljából. A rézsű a déli 
oldalon befordulva ellaposodva keretezi a gördeszka pályát. 

 
Dokumentálásra kerül: 

 
Kivitelezési terv  4 nyomtatott példányban + digitális formában  

  -    helyszínrajz  M 1: 250  
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- építmények tervei az érthetőség léptékében M 1:100, M 1:50a 
megvalósításshoz szükséges részletekkel 

- szöveges munkarészek, műszaki leírások 
- szakági (statika, vízgépészet, térvilágítás) tervek és műleírások 
- tervezői költségkiírás 
- költségbecslés 

 
CPV kódok: 
Fő tárgy: 
71000000-8 - Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 
 
További tárgy: 
71322000-1 – Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások 

 
A részletes feladatokat a műszaki leírás, és a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉS  
 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatják: 

 
Valamenyi rész esetében: Tervezési szerződés  

 
6.    A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
 

Előteljesítés megengedett. 
 

1. rész vonatkozásában: Teljesítés határideje:  
- engedélyek benyújtása: szerződéskötéstől 60 naptári nap 
- kiviteli terv elkészítése a vízjogi engedélyt követően: 30 naptári nap 

 
2. rész vonatkozásában: Kiviteli terv elkészítése szerződéskötéstől 60 naptári nap.  

 
7. A teljesítés helye (valamennyi rész esetében): 
 

NUTS kód: HU232 
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal 
8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. 

 
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

Valamennyi rész esetében: 
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő aTOP – 2.1.2-15-SO1-2016-00001, „Zöld 
város kialakítása Tabon” elnevezésű projektből biztosítja. 
Támogatás intenzitása: 100,000000% 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
 
Számlázás: 

1. rész vonatkozásában: 
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy nyertes ajánlattevő: 
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1. részszámla: a teljes nettó tervezési díj 40 %-ának megfelelő összegről az 
engedélyeztetési tervdokumentáció benyújtását követően; 

2. részszámla: a teljes nettó tervezési díj 10 %-ának megfelelő összegről az engedély 
megszerzését követően; 

3. végszámla: a teljes nettó tervezési díj 50 %-ának megfelelő összegről az a kiviteli terv 
elkészítését követően. 

Valamennyi számla feltétele (külön-külön) a teljesításigazolás átadás-átvétele.  
 

2. rész vonatkozásában: 
Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít 
 
Ajánlatkérő a kiállított számlák összegét az igazolt teljesítést követően, átutalással fizeti meg 
a nyertes ajánlattevő részére forintban (HUF), 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. 
§ (1), (5)-(6), (10)-(11) bekezdései, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján 
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban(2013. évi V. törvény)meghatározott 6:155. 
§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. 
Irányadó jogszabályok: 

• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ 
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142.§ (1) bek. b) 

pontjának figyelembevételével (fordított ÁFA) 
• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 
• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

 
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza (3. Kötet). 

 
9.Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 

ajánlatot(valamennyi rész esetében): 
 
Ajánlatkérő nem engedélyezi és nem írja elő többváltozatú ajánlat benyújtását. 
 

10. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
 

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét biztosítja jelen eljárás során az alábbiak szerint: 
 

1. rész vonatkozásában: Volánbusz pályaudvar környékén lévő zöldterület rendezés, 
Koppány-tó kialakítás 

2. rész vonatkozásában: Kossuth utca 118-120. ingatlanok rendezése (Szent István tér) 

 
11. Az ajánlatok értékelési szempontja (valamennyi rész esetében): 
 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési 
szempont. 
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Részszempont Súlyszám 

1. Tervezésre vonatkozó vállalkozói díj (nettó HUF) 50 

2. 

Az M.1. a) alkalmassági követelménynél bemutatott szakembernek az 
M.1. a) alkalmassági követelményben meghatározottakon (12 
hónapon) felüli tervezési területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata hónapokban megadva; ajánlati elem minimum 
értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap, Ajánlatkérő a 0 
hónap és a 36 hónap közötti megajánlásokat értékeli). 

50 

 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: 0-100 pont. 
 
Ajánlatkérő azon értékelési részszempontok esetében, ahol minimális elvárást határozott 
meg, az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati 
elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél 
még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (100 
pont) számú pontot ad. 
 
A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit 
a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám 
maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi 
elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés 
mellett. 
 
1. értékelési részszempont - Nettó ajánlati ár (Ft) 
 
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó 
ajánlatra 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása 
során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 
2016.12.21.) szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. A legalacsonyabb 
adható pontszám 0 (nulla). 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 

 
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 
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 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
2. értékelési részszempont – A szerződés teljesítésében részt vevő szakember 
szakmai tapasztalata 

 
Ebben az értékelési részszempontban Ajánlatkérő az ajánlattevő által bemutatott, a 
szerződés teljesítésében részt vevő szakember (hónapokban megadott) alkalmassági 
minimumkövetelmény feletti szakmai tapasztalatát fogja értékelni. (Ajánlatkérő a 0-36 hónap 
közötti megajánlásokat értékeli. Ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap. A 36 hónap 
feletti megajánlások esetén a maximális 100 pont adható.) Ennek megfelelően az ajánlattevő 
összefoglaló táblázat formájában (a szakember nevének, képzettségének és szakmai 
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gyakorlati éveinek megadásával) mutassa be a jelen munka szempontjából releváns 
képzettséggel rendelkező szakemberét. 
 
Megjegyzés: az ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. a) 
pontjában foglaltak igazolására bemutatott szakember alkalmasság igazolására 
igénybe vett tapasztalatát az értékelés során nem veszi figyelembe, mert ezek a 
teljesítéshez szükséges minimális elvárást jelentik! 
 
Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell a szakember 
saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyben bemutatja az adott szakember tapasztalatát oly 
módon, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen. Az 
értékelési szempont szerinti megajánlást alátámasztó önéletrajz tekintetében ajánlatkérő a 
Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pont és a Kbt. 71. § (9) bekezdés szerint jár el. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelés során kizárólag a 12 hónapon 
felüli egész számú hónapok száma vehető figyelembe. Ennek érdekében, a szakember 
szakmai önéletrajzában a szakmai tapasztalatot év-hónap pontossággal szükséges 
feltüntetni. 
 
A szakmai tapasztalat tekintetében, ha a szakember egy időben több projekten is 
dolgozott és szerzett szakmai tapasztalatot, abban az esetben az átfedéssel 
érintett időszak nem vehető többszörösen figyelembe. 
 
Az értékelési szempont szerinti értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban 
kéri megadni.  
 
A tapasztalatra vonatkozó megajánlás vonatkozásában ajánlatkérő rögzíti, hogy csak a 
betöltött naptári hónapot veszi figyelembe.  
 
A szakember tapasztalatának részszempontjainál a legmagasabb érték a legkedvezőbb, 
ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) 
adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
arányosan számolja ki a pontszámokat, a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. 
évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1. bb) pontja szerinti képlettel 
(egyenes arányosítással): 

 
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max- P min) + P min 
ahol: 
 
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 (Amennyiben ezen érték 
magasabb, mint „36”, úgy Ajánlatkérő a továbbiakban is a „36” értékkel számol) 
Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános 
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot 
eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás 
során). Pontazonosság esetén ajánlatkérő addig a tizedesjegyig kerekít, ahol már különbség 
tapasztalható az ajánlatok között. Ebben az esetben minden ajánlat vonatkozásában 
alkalmazandó a különbséget eredményező tizedesjegyig történő kerekítés. 
 

springmannbarbara
Bélyegző
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A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az 
ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a 
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
 
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 
 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az 
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 

 
12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész esetében): 
 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró 
okok az eljárás során következnek be. 
A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevővonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti 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 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. 
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetén az 
ajánlathozcsatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak 
érkezéséről acégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, 
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat 
részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. 
Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g)-k), m) és q) 
pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet. 
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) K.r 17.§-ra. 
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a 
kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi 
nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok 
hatálya alá. 
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon 
ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

 
13. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 

adatokat és a megkövetelt igazolási mód: 
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Műszaki és szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése 
szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa 
igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek, az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
azonban nem köteles megadni. 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, 
ajánlatkérő az értékelési részszempontra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével ezen 
alkalmassági követelmény igazolása 
tekintetében az alábbi dokumentumok 
benyújtását kéri: 
 
M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
mutassa be azt a szakembert részenként, akit 
be kíván vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére 
vonatkozó nyilatkozat; 
- a szakember szakmai tapasztalatát és 
végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajza; 
- végzettséget (képzettséget) igazoló 
dokumentumok egyszerű másolata; 
- más tagállamban szerzett jogosultság 
esetében a küldő vagy származási országban 
szerzett, a fentiekkel egyenértékű 
jogosultságot igazoló dokumentum magyar 
nyelvű fordítása; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba 
történő bevonásáról tudomással bír. 
 
A bemutatott szakember jogosultságát 
Ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai 
szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás 
ellenőrzésével is, ezért önéletrajzukban 
jelöljék meg, hogy a jogosultság mely 
elektronikus elérési úton ellenőrizhető. 
Amennyiben a szakember nem szerepel a 
nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a 
nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot 
igazoló dokumentum benyújtása szükséges. 
 
Amennyiben a jelen felhívásban előírt 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi 
szakembert: 
1. rész vonatkozásában: 
 

a) legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 
266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
VZ-TER–Vízgazdálkodási építmények 
tervezési szakterület területi 
vízgazdálkodás építmények tervezési 
részszakterület (vagy azzal egyenértékű) 
jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és gyakorlati idővel, , 
továbbá rendelkezik rendelkezik legalább 
12 hónap vízgazdálkodási építmények 
tervezési szakterület területi 
vízgazdálkodás építmények 
tervezésében szerzett szakmai 
tapasztalattal. 

b) legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 
266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
K–Táj- és kertépítészeti tervezési 
terület (vagy azzal egyenértékű) 
jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel és gyakorlati idővel. 
 

2. rész vonatkozásában: 
a) legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 

266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti 
É–Építészeti tervezési terület (vagy 
azzal egyenértékű) jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel 
és gyakorlati idővel, továbbá rendelkezik 
rendelkezik legalább 12 hónap építészeti 
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végzettséggel egyenértékű végzettséggel/ 
képzettséggel kíván Ajánlattevő a jelen 
felhívásban foglalt minimumkövetelménynek 
eleget tenni, azaz a megfelelését igazolni, úgy 
Ajánlattevő szíveskedjen ajánlatában 
becsatolni az egyenértékűnek tekintett 
végzettséget/képzettséget igazoló intézmény 
erre vonatkozó nyilatkozatát. Az 
egyenértékűség igazolásakor felhívjuk szíves 
figyelmüket a külföldi bizonyítványok és 
oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. 
törvény rendelkezéseire is. 
 
Ajánlattevő az előírt alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) 
bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
M/2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján csatolja a felhívás 
megküldését megelőző három évben (36 
hónapban) teljesített legjelentősebb 
referenciáinak ismertetését, minden rész 
vonatkozásában: 
 
Az ismertetőben meg kell adni legalább  

- a szerződést kötő másik fél 
megnevezését,  

- a teljesített szolgáltatás leírását, 
mennyiségi adatokat olyan 
részletességgel, hogy az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés 
megállapítható legyen,  

- az ellenszolgáltatás összegét,  
- a teljesítés idejét (év-hónap-nap 

pontossággal feltüntetett kezdési és 
befejezési dátum megadásával) és 

- helyét, továbbá  
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés 

az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 
Rendelet 23. § szakasza alapján az 
ajánlattevő, illetve az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik 
fél által adott igazolással lehet igazolni. 
 

tervezési terület szerzett szakmai 
tapasztalattal 

 
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M/2. 
1. rész vonatkozásában: 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
a szerződés teljesítésére, amennyiben nem 
rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított három 
évben (36 hónapban) legalább nettó 
6.000.000,- Ft tervezési területen szerzett 
feladatok ellátására vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített referenciával. 
 
Az M/2. alkalmassági követelménynek való 
megfelelés legfeljebb 2 szerződéssel 
igazolható. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatkérő a vizsgált időszak 
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül 
megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. 
 
2. rész vonatkozásában: 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
a szerződés teljesítésére, amennyiben nem 
rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított három 
évben (36 hónapban) legalább nettó 
5.000.000,- Ft tervezési területen szerzett 
feladatok ellátására vonatkozó 
szerződésszerűen teljesített referenciával. 
 
Az M/2. alkalmassági követelménynek való 
megfelelés legfeljebb 2 szerződéssel 
igazolható. 
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Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése 
során az alkalmassági minimumkövetelményt 
igazoló fél közös ajánlattevő tagjaként, vagy 
alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott 
feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és 
ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is 
meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket 
fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása 
során.  
 
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként 
teljesített szolgáltatás megrendelésére 
vonatkozó referencia igazolás, vagy 
nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága 
miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők 
által végzett munkák, illetve teljesített 
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az 
ajánlatkérő a referencia igazolást vagy 
nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt 
vett ajánlattevő részéről az ismertetett 
szolgáltatás tekintetében olyan arányban 
köteles elfogadni, amilyen arányban az 
igazolást benyújtó ajánlattevő az általa 
elvégzett teljesítés alapján az 
ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés). 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdés a) pontja alkalmazásában az 
ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles 
elfogadni annak igazolását is, ha a referencia 
követelményben foglalt eredmény vagy 
tevékenység a szerződés részteljesítéseként 
valósult meg. 
 
SZNY/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján a tervezői szolgáltatás 
nyújtásához a letelepedése szerinti országban 
előírt engedélyt vagy jogosítványt, vagy 
szervezeti, kamarai tagsággal való 
rendelkezés követelményének meglétét 
igazoló dokumentumot másolati példányban. 
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat benyújtásával kell 
előzetesen igazolni a feltételnek való 
megfelelést.  
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés 
tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti 
nyilvántartásokban ellenőrzi. A 
nyilvántartásban szereplés tényét - 

 
Ajánlatkérő az ajánlatkérő a vizsgált időszak 
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül 
megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valamennyi rész vonatkozásában: 
 
SZNY/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó 
tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes 
országos szakmai kamara nyilvántartásában, 
illetve a nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplők esetén a letelepedés 
szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha 
nem rendelkezik a letelepedés szerinti 
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal 
vagy szervezeti, kamarai tagsággal. 
 
A Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján 
ajánlatkérő előírja, hogy az SZNY/1 
pontban foglalt elvégzendő feladatokat 
kizárólag  ajánlattevő vagy – közös 
ajánlattétel esetén – a közös 
ajánlattevők egyike végezze el.	
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amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése 
szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó 
adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére 
nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a 
nyilvántartást vezető szerv által kiállított 
igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés 
tényét igazoló dokumentumnak egyszerű 
másolatban történő benyújtásával szükséges 
igazolni; 
 
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló 
dokumentum nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevő 
csatolja a dokumentumok magyar nyelvű 
fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű 
dokumentumot tekinti irányadónak. 
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt 
alkalmassági követelményeknek bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) 
és (9) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően. 
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági 
követelményeknek bármely más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva 
kíván megfelelni, úgy ajánlattevő 
alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének 
megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek 
az előírt igazolási módokkal azonos módon 
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést. 

 	
Ebben az esetben az e feladatokra 
vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti 
alkalmassági feltételek igazolásához a 
(7) bekezdéstől eltérően nem 
támaszkodhat az ajánlattevő más 
szervezet kapacitására, és a teljesítés 
során e feladatokat nem végezheti 
alvállalkozó.	
 

 

 
 
14. Ajánlattételi határidő (valamennyi rész esetében): 
 

2017. december 29. 10:00 óra 
 

15. Az ajánlat benyújtásának címe (valamennyi rész esetében): 
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárság I. emelet 
8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. 

 
16. Az ajánlattétel nyelve (valamennyi rész esetében): 
 

Magyar. 
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az 
esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az 
ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, 
hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 
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17. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak (valamennyi rész esetében): 
 

Tabi Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet Tanácsterem 
8660 Tab, Kossuth Lajos utca 49. 
2017. december 29. 10:00 óra 
Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni. 

 
18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (valamennyi rész esetében): 

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig kötve van ajánlatához. 
 
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt 

biztosítékokra vonatkozó információ (valamennyi rész esetében): 
 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását,  

Ajánlatkérő a következő biztosítékok nyújtását írja elő jelen eljárás során: 

Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és a 
szerződéstervezetben részletezettek szerint: 
 

Késedelmi kötbér:Nyertes ajánlattevőkésedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan 
okból, amiért felelős (Ptk 6:186.§) a teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér 
mértéke a termék nettó teljes tervezési díjának0,8%-a/nap, minden megkezdett naptári 
napra. A 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől 
azonnali hatállyal elállni, mely okánNyertesajánlattevőa meghiúsulási kötbérfizetésre lesz 
kötelezett.  
 
Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 
6:186.§), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási 
kötbér mértéke a teljes nettó tervezési díj 30%-a. 
 

 
20. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? 
 

Valamennyi rész esetében: Igen.  
TOP – 2.1.2-15-SO1-2016-00001, „Zöld város kialakítása Tabon” elnevezésű projekt 

 
21. Egyéb információk (valamennyi rész esetében): 

1. A Kbt. 113. § (2) bekezdésére tekintettelbármely gazdasági szereplő, amelynek az 
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni 
olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító 
felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, 
hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást 
megindító felhívást. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) 
bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen 
felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a 
jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír 
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alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 

3. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

a) az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 
legalább egy része a matricán legyen; 

b) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

d) az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az 
eredetivel mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi 
esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni); 

e) A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az 
irányadó. 

f) az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; 

g) az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

a zárt csomagon „Ajánlat – „Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével kapcsolatosan 
tervezési feladatok ellátása 2 részben”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az 
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni. 

4. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti 
információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek 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; 

5. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: 
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők 
tekintetében. 

6. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az 
ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a 
közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 4.5. pontjában meghatározott tartalommal. 

7. Azajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 
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kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti 
aláírás mintáját, amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető. 
Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság 
formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő 
vonatkozásában az ajánlathoz teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát 
szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által 
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell 
az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre vonatkozó - a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást. A meghatalmazás mellé 
csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási 
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját, természetes személy a 
meghatalmazó esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát is. 

9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 
10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig délelőtt 10.00-12.00 

óráig, hétfőtől-csütörtökig délután 13.00-15.00 óráig, pénteken 10.00-12.00 óráig, az 
ajánlattételi határidő lejártának napján 08.00- 10.00 óráig lehet leadni. 

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre 
jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás 
mintáját is. 

12. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás 
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második 
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek 
ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő 
kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a 
kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás 
célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az 
ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) 
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának 
lehetőségével.  

13. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az 
ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt 
von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás. 

14. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegzésben megjelölte. 

15. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

16. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 
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17. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 
ajánlattevőnek a szakemberek önéletrajzában bemutatott építési beruházások tekintetében 
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat 
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az 
adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a 
fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott 
árfolyamot. 

18. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 

19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg M1-M2, SZNY/1. feltételek 
vonatkozásában. 

20. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 
21. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 
22. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 

23. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 
24. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a 
meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

25. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási 
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt 
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt 
felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:  

1. rész vonatkozásában: 7.500.000,- Ft/év és legalább 2.500.000,-Ft/káresemény 
2. rész vonatkozásában: 600.000,- Ft/év és legalább 200.000,-Ft/káresemény 

mértékű felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés 
időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, 
abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) 
bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a 
szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással 
rendelkezni fog. 

26. Szakemberek: A szerződéskötés feltétele valamennyi rész vonatkozásában, hogy a 
felhívás M/1. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek 
szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara 
(www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a 
szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 
Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy 
nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja 
megajánlani, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a jogosultsághoz kötött pozícióra 

springmannbarbara
Bélyegző
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megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés teljes 
időtartama alatt rendelkezni fognak. 
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar 
Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai 
önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a 
jogosultság megszerzésének időpontját. A nyilvántartásba vétel elmaradása a 
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és 
Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a 
második helyezett az összegezésben megjelölésre került. 
 

27. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 

2017. december 15. 
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2. KÖTET 
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 
1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA 
 
1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET  

4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
1.2. Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlattételi 

felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt 
kezelendőek. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a 
közbeszerzési dokumentumokat és azok minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati 
időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be 
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 

 
1.3. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas 

anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő 
számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem 
azokk részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az 
abban leírt szolgáltatások céljára. 

 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 

szerezhet: 
 

ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság 

Telefon: +361/788-8931 
Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 
 
2.2. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell 

igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-1/789-69-
43-as faxszámra vagy a eszker@eszker.eu e-mail címre küldjenek visszajelzést! 

 
2.3. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail 

címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. 
Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő 
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 
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3. ELŐZETES VITARENDEZÉS 
 
3.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell 

benyújtani: 
ÉSZ-KER Zrt.Titkárság 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház  
Telefon: +361/788-8931 

Fax: +361/789-6943 
E-mail: eszker@eszker.eu 

 
4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
4.1. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § alapján. 
4.2. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
4.3. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő 

tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás 
[Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, 
tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek 
küldi meg. 

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

4.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § 
(4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét – az ajánlattételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. 

4.6. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, 
akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást. 
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

• a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

• a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 
• ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a 

tagok és a vezető között; 
• a számlázás rendjét. 

5. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 
 
5.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 

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

5.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
 

5.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha 
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 
hatvan nappal meghosszabbodik. 
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5.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 
• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 
5.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

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

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

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése 
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
5.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

5.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 

5.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és 
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - 
akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt 
nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró 
okok hatálya alatt. 

 

6. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 
 

Adózás: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- És Vámigazgatósága: 
Cím: 7400 Kaposvár, Béke utca 28. 
Telefonszám: +36 (82) 508-500 
email: somogyavig@nav.gov.hu 
Fax: +36 (82) 508-501 
Levelezési cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 177. 
 
Környezetvédelem: 
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Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvár Járási Hivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály 
Székhely: 7400 Kaposvár, Cseri major 
Telefon: +36 (82)316-315 
 
Egészségvédelem: 
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
7400 Kaposvár, Fodor József tér 1. 
Tel: +36 (82) 528-400 
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi 
felzárkózásért Felelős Államtitkárság  
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 
Telefonszám: +36 (1) 795-1860 
 
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: +36 (80) 204-292; +36 (1) 896-3002 
Fax: +36 (1) 795-0884 
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: +36 (1) 896-2902 
Fax: +36 (1) 795-0880 
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
 
MBFH:  
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.,  
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95.,  
Központi telefon: +36 (1) 301-2900,  
Fax: +36 (1) 301-2903,  
E-mail: hivatal@mbfh.hu 
 
A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen 
található. 
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3. KÖTET 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS1 
(TERVEZET) 

 
mely létrejött egyrészről Tab Város Önkormányzata (székhely:8660 Tab, Kossuth Lajos utca 
49., képviseli: Schmidt Jenő polgármester, számlaszáma: …………………………………………; nyilv. 
azonon.: ……………………………………………) mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) 
másrészről  
a ………………………………………….. (székhely: …………………………………………..; képviseli: 
…………………………………….., cégjegyzékszám: ………………………………………………………., adószám: 
…………………………………………….) mint tervező (a továbbiakban: Tervező) között az alulírott 
helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 
 

Előzmény 
 

Megrendelő a jelen szerződés megkötése céljából a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) III. része szerinti hirdetmény nélküli, nyílt [Kbt. 113. § (1) bek.] közbeszerzési eljárást 
folytatott le „Tab Város infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása” 
elnevezéssel. 
Az eljárásban 2 részre lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a közbeszerzési eljárás ….. 
részre meghatározott teljes mennyiségre és beszerzési tárgyra vonatkozik. 
Az eljárás nyertese – fenti rész vonatkozásában - Tervező lett, így felek az alábbi szerződést 
kötik.  
Megrendelő kijelenti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja 
alapján szerződő hatóságnak minősül. 

A szerződés tárgya 
 

1. Megrendelő megrendeli Tervezőtől a közbeszerzési eljárás iratanyagában meghatározott, 
tervezési és a kapcsolódó feladatok ellátását – a megrendelő település infrastrukturális 
fejlesztésével kapcsolatosan - a jelen szerződés, a közbeszerzési eljárás iratanyaga, 
továbbá a hatályos jogszabályok alapján hiány- és hibamentesen, eredményfelelőséggel. 

2. Felek rögzítik, hogy a tényleges feladat leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki 
leírás része tartalmazza részletesen. 

3. Tervező a megrendelést elfogadja.  
4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti feladatokat a Tervezőnek, mint a fenti 

feladatokat rendszeresen, üzletkörében végzően ellátó személytől elvárható fokozott 
gondosság mellett kell ellátnia, eredményfelelősséggel. Tervező kijelenti, hogy a 
közbeszerzési eljárás során megismerte az ellátandó feladatot és ennek ismeretében, 
fentiek figyelembevételével kijelenti, hogy a szerződés teljesítésére képes és ezen 
alkalmasságát a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.  

5. Tervező jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az 
alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető 
közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak.  

6. A Tervező az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az 
alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A 
jogosulatlanul igénybe vett alalvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos 
következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül 
nem következtek volna be. 

                                                
1 valamennyi rész vonatkozásában azzal, hogy ahol jelen szerződéstervezet több részre vonatkozó adatot/előírást 
is tartalmaz, ott kizárólag csak a tárgyi részre vonatkozó feltétel alkalmazandó. 
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7. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Tervező figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban 
foglaltakra. 

8. A Tervező a Közbeszerzési Eljárás során az Ajánlatában Kbt. 76. §-a szerinti értékelési 
részszempontok tekintetében a Szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbiakat 
vállalta: 

1. Tervezésre vonatkozó vállalkozói díj (nettó HUF) Nettó ....- Ft 

2. 

Az M.1.a) alkalmassági követelménynél bemutatott szakembernek 
az M.1.a) alkalmassági követelményben meghatározottakon (12 
hónapon) felüli tervezési területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata (hónapokban megadva; ajánlati elem minimum 
értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap, Ajánlatkérő a 0 
hónap és a 36 hónap közötti megajánlásokat értékeli). 

12 hónap + ….. 

hónap, összesen 

…… hónap 

(szakember neve2) 

 
A szerződés tartalma 

 
1. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot a szerződés 

megkötésekor a Tervező rendelkezésére bocsátani, melyekről a műszaki leírás ekként 
rendelkezik. 

2. Tervező kötelezettsége a műszaki leírás és jelen szerződés szerint nem a Megrendelő által 
biztosítandó adatok/iratok beszerzése, melynek költéségét a tervezési díj tartalmazza. 

3. A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell 
tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából 
következő igényeinek kielégítésére. 

4. A terveknek különösen meg kell felelni azon követelménynek, hogy azok vonatkozásában – 
amennyiben az adott rész vonatkozásában releváns – az illetékes építési hatóság a 
szükséges építési engedélyt megadja, illetve kiviteli terv esetén az alapján az adott munkák 
megvalósíthatóak legyenek. 

5. A Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert vagy a teljesítés során 
ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni.  

6. A Tervező a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 
tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Az utasítási jogra 
egyebekben a Ptk. előírásai irányadóak. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, a Tervező köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés 
ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a 
Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Tervező köteles 
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 
határozat megsértéséhez vezetne vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A 
fenti elállási joggal a Tervező csak akkor élhet, ha a szerződés egyéb módon 
szerződésszerűen nem teljesíthető. 

7. Tervező az engedélyezésre benyújtandó terveket a fentiek alapján – figyelemmel a 
megrendelői utasításadás szabályaira – köteles elkészíteni és olyan formában, hogy az 
engedélyezi eljárás megindítására alkalmas legyen a Megrendelőnek bemutatni. A 
Megrendelő jóváhagyása – melyet Megrendelő szerződésszerűség esetén a benyújtástól 
számított 15 naptári napon belül ad meg (mely nem jelenti a hiány- és hibamentes 
teljesítés elismerését, illetve nem mentesíti a Tervezőt kellék- és jogszavatossági igények 
alól) -  esetén a Tervező köteles az engedélyeztetési eljárás megindítására, mely során 
jelen szerződés alapján a Megrendelő képviselőjeként jár el. Az engedélyeztetési eljárás 
költségét a Tervező viseli, melynek teljes összegét a tervezési díj tartalmazza. Amennyiben 
a teljesítés nem szerződésszerű, akkor Megrendelő a fenti időtartamon belül jelzi 

                                                
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember nevét kérjük megadni. 
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kifogásait, és kijavításra visszaadja a terveket és megjelöli a kijavítási határidőt. Felek 
rögzítik, hogy az adott (rész)feladat teljesítése azon a nappal tekintendő teljesítettnek: 

a) amely napon a Megrendelő által elfogadott anyagokat kellő példányszámban a 
Tervező a Megrendelőnek átadta, 

b) amely napon a tervek engedélyezés céljából az ETDR-be teljes körűen 
feltöltésre kerültek 

c) engedély megszerzése esetén az engedély jogerőre emelkedett; 
d) több együttes feltétel esetén valamennyi feltétel teljesítése esetén, 

8. Tervező köteles a műszaki leírásban rögzített egyéb engedélyek, hozzájárulások 
beszerzésére, illetve az előírt egyeztetések ellátására és dokumentálására. 

9. A teljesítés vonatkozásában – amennyiben ez releváns - a felek az engedély alatt a jogerős 
engedélyt értik. Az engedélyezési eljárással nem érintett terveket a Tervező a 
Megrendelőnek a kellő példányszámban és formátumban köteles benyújtani azzal, hogy 
egyebekben a 7. pont rendelkezésit megfelelően alkalmazni kell ezen esetben is. 

10. Megrendelő köteles Tervező szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését elfogadni, 
továbbá a tervezési díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint Tervező részére megfizetni.  

11. Felek rögzítik, hogy az egyes terveket a műszaki leírásban az adott részre és tervre 
vonatkozóan előírt formátumban és példányszámban köteles a Tervező teljesíteni. 

12. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása Tervező 
feladata, ide értve a munkavégzéshez szükséges megfelelő helyiségek, eszközök, 
személyzet és munkafeltételek biztosítását. 

13. A Tervező teljesítési határidejei: 
 

1. rész vonatkozásában: Teljesítés határideje:  
- engedélyek benyújtása: szerződéskötéstől 60 naptári nap 
- kiviteli terv elkészítése a vízjogi engedélyt követően: 30 naptári nap 

 
2. rész vonatkozásában: Kiviteli terv elkészítése szerződéskötéstől 60 naptári nap.  
 

14. Felek rögzítik, hogy bár több részszámlázás és ehhez kapcsolódó teljesítésigazolás kerül 
kiállításra, a szerződés teljesítése az utolsó Tervezői feladat teljesítésével következik be. 
Felek rögzítik, hogy a már átvett terveken a Megrendelő a jelen szerződés szerinti 
felhasználási jogot akkor is megszerzi, ha a szerződés nem megy teljesedésbe, de az adott 
szakaszhoz (amennyiben van ilyen az adott résznél) tartozó feladatokat a Tervező 
elvégezte. 

15. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti határidők ún. szigorú (fix) határidők, mely 
fogalom jogi természetével a felek tisztában vannak. Felek rögzítik, hogy a határidő 
elmulasztása a Megrendelő oldaláról önmagában igazolja az érdekmúlás bekövetkezését. 

16. A szerződés teljesítésének helye: Tabi Közös Önkormányzati Hivatal; (8660 Tab, Kossuth 
Lajos utca 49.) 

17. A dokumentumok átadásakor azok átvételét átvételi elismervénnyel kell igazolni, amelyen a 
szolgáltatás tárgyát, az átvétel időpontját, az átvevő nevét és aláírását pontosan kell 
feltüntetni. 

18. A tervezési szerződés teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az elkészült 
dokumentumok egyebekben megfelelnek a korszerű, hatályos műszaki követelményeknek, 
a hatósági és jogszabályi előírásoknak, és a megrendelői követelményeket is kielégítik, 
továbbá teljeskörűek. Ha a dokumentumok a fenti követelményeket nem elégítik ki, a 
szolgáltatás kellékhiányosnak tekintendő.  

19. Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolás kiállítása sem jelenti a szavatossági jogokról való 
lemondást, illetve a teljesítés hiány- és hibamentességének elismerését, különösen nem az 
ún. rejtett hibák vonatkozásában. 

20. Fenti kötelezettségek bármelyikének Tervező általi megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 
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Az ellenérték és megfizetése 

 
1.   A Tervezőt a jelen szerződésben vállalt feladatok teljes körű, határidőben történő 

megvalósításának esetére tervezési díj illeti meg, a jelen szerződésben, ill. a Kbt.-ben 
foglaltak szerint. A tervezési díj összege: …………………………………,-Ft, azaz 
………………………………. forint + ÁFA. 

2. A jelen szerződésben kikötött tervezési díj a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos 
valamennyi költséget, díjat, továbbá valamennyi szolgáltatás ellenértékét, a szerzői jogi 
oltalommal törvényileg védett szolgáltatás jelen szerződés szerinti felhasználási jogának 
átengedésének ellenértékét (felhasználási díj) is tartalmazzák, így Tervező más jogcímen, 
ill. a szerződésben megjelölt ellenértéken felüli összegű ellenérték felszámítására, ill. 
követelésére nem jogosult, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik 

3. A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő TOP – 2.1.2-15-SO1-2016-00001, „Zöld 
város kialakítása Tabon” elnevezésű projektből biztosítja azzal, hogy a finanszírozás 
formája: utófinanszírozás, azaz a számlák kifizetése szállítói finanszírozással nem érintett. 

4. A támogatási intenzitás mértéke: 100,000000%. 
5. Megrendelő előleget nem fizet. 
6. Megrendelő a részszámlázást biztosítja az alábbiak szerint: 

a) 1. rész vonatkozásában3: 
i. 1. részszámla: a teljes nettó tervezési díj 40 %-ának megfelelő összegről 

az engedélyeztetési tervdokumentáció benyújtását követően; 
ii. 2. részszámla: a teljes nettó tervezési díj 10 %-ának megfelelő összegről 

az engedély megszerzését követően; 
iii. 3. végszámla: a teljes nettó tervezési díj 50 %-ának megfelelő összegről 

az a kiviteli terv elkészítését követően. 
b) 2. rész vonatkozásában4: Megrendelő a részszámlázást nem biztosítja, így a Tervező a 

szerződés teljesítését követően 1 db. számla benyújtására jogosult. 
7. Megrendelő felhívja Tervező figyelmét az Art. 36/A. §-ban foglaltakra.  
8. Bármely számla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás megléte (aláírt teljesítésigazolás 

számlához való csatolása). 
9. A teljesítésigazolás kiállítására Schmidt Jenő polgármester jogosult. 
10. Megrendelő a tervezési díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, 

forintban (HUF) teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) 
és (2) bekezdés szerint; 

11. Megrendelő, mint szerződő hatóság fizetési késedelme esetén a Tervező a Ptk. szerinti 
késedelmi kamatot és a külön jogszabály szerinti költségátalányt jogosult felszámítani.  

12. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen szerződésnek és a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő tartalmú számla Megrendelő általi kézhezvétele eredményez. 

 
Szerzői jogi rendelkezések 

 
1. A Tervező szavatolja, hogy az elkészítendő terv eredeti szellemi terméke vagy egyébként 

annak felhasználási jogával rendelkezik, továbbá hogy annak átengedésére jogosult, és 
kijelenti, hogy harmadik félnek nem állt, áll vagy a jövőben nem fog fennállni bármilyen 
olyan joga, amely Megrendelőt – akár időlegesen vagy részben – megakadályozná a tervek 
jogszerű használatában, illetve a felhasználási jogok meghatározott körének jelen 
szerződés szerinti megszerzésében, gyakorlásában. 

2. Felek rögzítik, hogy a terveken az átadással a Megrendelő korlátozásmentes, (különösen 
térben, időben, és felhasználási módban), az átdolgozásra és az átdolgoztatásra is 

                                                
3 Szerződésmegkötéskor a nem releváns részekre vonatkozó részszámlázási szabályok megfelelően törlésre kerülnek. 
4 Szerződésmegkötéskor a nem releváns részekre vonatkozó részszámlázási szabályok megfelelően törlésre kerülnek. 

springmannbarbara
Bélyegző
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kiterjedő, átruházható felhasználási jogot szerez a jelen szerződés alapján a Tervező által 
szolgáltatott, terveken (egyéb, az Szjt. alapján védelmet élvező műveken). 

3. Ha a Tervező a munkavégzés során másnak a jogi oltalomban részesített szellemi alkotását 
használja fel, Tervező köteles beszerezni a harmadik személy engedélyét, hozzájárulását. 
Ha a harmadik személy az engedély, hozzájárulás megadásáért ellenszolgáltatást kér, 
annak megfizetése Tervező kötelessége.  

4. A tervezői jogszavatosságra a Ptk. 6:251. § (4) bekezdésben foglalt szabályok 
alkalmazandók. 

5. Ha harmadik személy joga a Megrendelő jogait, különösen a tervek alapján történő 
kivitelezést korlátozza felek a Ptk. 6:176. § szerint járnak el. 

6. Felek rögzítik, hogy a Tervező a Megrendelő által átadott dokumentumokat csak jelen 
szerződés teljesítéséhez használhatja fel. Tervező felel mindazon hátrányos 
jogkövetkezményekért, amelyek a jelen pontban foglaltak általa történt megsértése miatt 
következnek be. 

 
A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése 

 
1. Felek a jelen szerződést annak maradéktalan teljesítéséig kötik. Az egyes teljesítési 

határidőket a jelen szerződés tartalmazza.  
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű 
szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben: 

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 
nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok 
módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

3. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a tervezőt 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne) vagy amely arra irányul, hogy 
Megrendelő átvállaljon a Tervezőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 
egyéb, a szerződés alapján a Tervezőt terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Tervező, 
hogy a kockázatokat felmérte, és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban 
teljes körűen érvényesítette. 

4. A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén a sérelmet szenvedett fél 
jogosult a jelen szerződést a jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli 
jognyilatkozattal felmondani/elállni, amennyiben a szerződés teljesítése már nem áll az 
érdekében. A jelen szerződésben ekként rögzített, ill. az egyéb súlyos szerződésszegésnek 
minősülő ok a sérelmet szenvedett fél érdekmúlását önmagában igazolja.  

5. Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen 
a) amennyiben Megrendelő 

- a szerződésszerűen teljesített dokumentumokat alapos ok nélkül nem veszi át. 
- az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan a felhívást 

követő további 30 napon túli késedelembe esik. 
b) amennyiben Tervező: 

- jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott magatartást 
vagy egyéb a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy akadályozó tanúsítja, vagy 
mulasztást követ el. 

- 30 napnál hosszabb késedelembe esik bármely határidő vonatkozásában, 
továbbá  

- a hibás/hiányos teljesítését a Megrendelő által meghatározott határnapig nem 
teszi szerződésszerűvé, 
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- adószámát törlik, 
- ellene jogerősen felszámolási eljárás indul vagy végelszámolási kérelmet nyújt 

be a cégbírósághoz, 
- olyan szerződésszegő tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, amely a 

támogatási összegek felhasználását (bármely mértékben) kizárják, 
- felelősségbiztosítása bármely okból már nem felel meg a felhívásban 

meghatározottaknak, és ezen körülmény bekövetkezésétől számított 3 banki 
napon belül a felelősségbiztosítási követelményeknek megfelelő 
felelősségbiztosítás fennállását nem igazolja. 

- amennyiben Tervező bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha 
ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a 
Tervező megszegi. 

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

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

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

c) Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Tervező 
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében 

a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) Tervező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását vagy az Tervező 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

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

8. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Tervező a birtokában lévő, a 
Megrendelő által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben vagy a szerződés 
bármely okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a Megrendelő részére 
iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

9. A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa 
szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 

10. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok 
legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél 
haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem 
megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős. 

11. Szerződő Felek jelen Szolgáltatási szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén 
kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és 
kötbérigényeket is. 

 
 

Szerződési biztosítékok 
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1. Amennyiben Tervező a jelen szerződés szerinti teljesítési határidőt (bármely rész ill. 
végteljesítési határidő) elmulasztja és ezért felelős (Ptk. 6:186.§), akkor Megrendelő 
késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó tervezési díj 0,8 %-
a naptári naponta (minden megkezdett naptári napra). A 30 napot meghaladó késedelem 
esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán Tervező a 
meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

2. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért Tervező felelős (Ptk. 6:186.§) 
meghiúsul, Megrendelő kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási 
kötbér a teljes nettó tervezési díj 30%-a. 

3. A kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítással – 8 napos fizetési határidő megjelölésével – 
érvényesíti a Tervező felé. Amennyiben a Tervező annak kézhezvételétől számított 5 
munkanapon belül magát nem menti ki (bizonyítékokkal alátámasztott érdemi 
védekezéssel), akkor a követelés elismert követelésnek minősül, és mint ilyen a Kbt. 135.§ 
(6) bekezdés előírásainak megfelelően a Tervezőnek járó tervezési díj összegébe 
beszámítható. 

4. Megrendelő követelheti a kötbéren felüli kárát is. 
5. Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Tervező tevékenységével 

összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Tervező köteles Megrendelőt a kártérítés 
(bármely más fizetési kötelezettség) alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért 
felelősséget vállalni, kivéve, ha a fizetési kötelezettség a Tervező írásbeli figyelmeztetése 
ellenére Megrendelő által fenntartott célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogellenes utasítás 
eredménye. Amennyiben az ügyben peres eljárás indul a Tervező köteles a perben – 
Megrendelő döntésének megfelelően – félként vagy egyéb módon részt venni. 

6. A Tervező jogszavatosságára a Ptk. szabályi irányadóak. 
 

 
 

Együttműködés, kapcsolattartás 
 

1. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a 
felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik. 

2. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon 
igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés 
(e-mail) formáját is. 

3. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az 
alábbi személyek jogosultak kizárólagosan, azzal hogy a fenti személyek módosulása 
esetén a felek köteles haladéktalanul egymást értesíteni azzal, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. 
a) pontja szerinti módosulásként értelmezendő. 
 

Megrendelő részéről: 
Név, beosztás:  
Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  
Jognyilatkozat korlátozása: - 
 
Tervező részéről: 
Név, beosztás:  
Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):  
Jognyilatkozat korlátozása: - 
 

4. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt, mely jelen szerződés 
keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titkosan kezelnek, kivéve 
melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

5. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 
kötelezettséggel tartozik. 
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6. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre, teljesítési segédeikre is. Ezen személyek 
magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját 
magatartásáért felel. 

7. Tervező vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a szerződés 
lényeges tartalmáról. Tervező jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem 
korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 
kötelezettség alá esik. 

8. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 
(5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 
LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – 
ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az 
államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a 
Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, 
továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

9. Felek tudomásul veszik, hogy az Irányító Hatóság, ill. jogszabályban rögzített más szerv 
ellenőrzi a támogatás felhasználását, így jelen szerződés megkötésére, teljesítésére 
vonatkozó körülményeket, dokumentumokat. 

10. Tervező kijelenti, hogy aláveti magát valamennyi a jelen szerződéssel kapcsolatos ellenőrző 
szervezet eljárásának, és azok tevékenységét elősegíti. 

11. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha 

a) Tervező szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 
alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, 
valamint, ha Tervező olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy 
egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia 
kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott 
jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést 
elismerte-e vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

b) Tervező szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 
megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges 
jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához 
vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés 
alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint 
Tervező szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta. 

c) Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Tervező nem jogosult a fenti 
adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem 
érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény vagy körülmény 
utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a Megrendelőnek az adatok 
átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide 
a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó 
körülmény, kivéve, ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

12. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés 
úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk 
tekintetében kikötik – értékhatártól függően – a Megrendelő székhelye szerinti 
Járásbíróság/ Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
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13. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen 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). 

14. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, 
különös tekintettel a Kbt., illetve a Kbt. által engedélyezett körben a Polgári Törvénykönyv 
(Ptk.) rendelkezései az irányadóak.  

16. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi – fizikailag nem csatolva - a közbeszerzési 
eljárás iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő dokumentumok. 

17. Felek rögzítik, hogy a tervező a szerződés megkötésekor bemutatta a felhívásban 
foglaltaknak megfelelő a közbeszerzés tárgya szerinti tervezési tevékenységre vonatkozó 
felelősségbiztosítás fennállását igazoló dokumentumot. Tervező kijelenti, hogy a biztosítást 
a felhívásnak megfelelő mértékben és jellemzőkkel a szerződés megszűnéséig fenntartja. 

18. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek. 

19. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba. 
 
Jelen szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és 
értelmezés után írták alá. 
 
Tab, 2017. ………………………………………….. 

 
……………………………………..   ……………………………………. 

Megrendelő       Tervező 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
…………………………………………………. 
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4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
1. számú melléklet 

 
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 
 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);  

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján (2.1. sz./2.2. sz. melléklet)  

A 2. részszempont szerinti megajánlást alátámasztó az M.1.a) alkalmassági 
követelménynél bemutatott szakembernek az M.1.a) alkalmassági követelményben 
meghatározottakon (12 hónapon) felüli tervezési területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata.  

A bemutatott szakember vonatkozásában a szakember saját kezűleg 
aláírt önéletrajza egyszerű másolati példánya olyan módon, hogy abból az 
értékelési szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen(8.A. sz. 
melléklet) 

 

Ajánlati nyilatkozat aa Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bekezdése és a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése alapján (3/A-3/C.sz. melléklet)  

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – adott esetben 

 

I. ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK  

Nyilatkozat Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 
(Ajánlattevő vonatkozásában) (4/A. sz. melléklet) 

 

Nyilatkozat Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(alkalmasságot igazoló szervezet) (4/B. sz. melléklet)  

 II. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan az alvállalkozók kapcsán 
(4/C. sz. melléklet).  
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lennie! 

 

III. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot 
aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 
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aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalva (5. sz. melléklet) 
Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén)  
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: 

• a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni 
(továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

• a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag 
részéről; 

• ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a 
tagok és a vezető között; 

a számlázás rendjét. 

 

Nyilatkozat változásbejegyzésről (6. számú melléklet)  

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (11. számú melléklet)  

IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) Önálló 
mellékletben  

V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)  

+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült 
CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát!  

 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
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TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ 
IRATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 
MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN 
ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) 
pontja alapján mutassa be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 

Ø a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat (7. sz. 
melléklet); 

Ø a szakember szakmai tapasztalatát és képzettségét ismertető saját 
kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (8.B. sz. melléklet); 

Ø képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy 
eljárásba történő bevonásáról tudomással bír (9. sz. melléklet). A bemutatott 
szakember jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű 
szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) 
által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. A szakemberek önéletrajzukban 
jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. 
Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem 
ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum 
benyújtása szükséges. 

 

M/2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb referenciáinak ismertetését a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § -ban meghatározott formában igazolva, 
vagyis ajánlattevő, illetve az alkalmassági igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik féltől származó referencia 
igazolással, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: 

Ø a szerződést kötő másik fél megnevezését,  
Ø a teljesített szolgáltatás leírását, mennyiségi adatokat olyan 

részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés 
megállapítható legyen,  

Ø az ellenszolgáltatás összegét,  
Ø a teljesítés idejét (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett befejezési 

dátum megadásával) és 
Ø helyét, továbbá  
Ø nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. 
(10. sz. melléklet) 

 

SZNY/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a tervezői szolgáltatás nyújtásához a letelepedése 
szerinti országban előírt engedélyt vagy jogosítványt, vagy szervezeti, kamarai 
tagsággal való rendelkezés követelményének meglétét igazoló dokumentumot 
másolati példányban. 
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése 
szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - 
amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó 
adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás 
kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a 
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban 
történő benyújtásával szükséges igazolni. 
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AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 
(ADOTT ESETBEN) 

 

Ø + csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re 
vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát! 

 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

 

springmannbarbara
Bélyegző
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2.1. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

(önálló ajánlattétel esetén) 

1. Ajánlattevő 

Név:   

Székhely:   

Telefon:   Fax:   

E-mail:   

Adószám: 

 

2. Ajánlattétel tárgya:„Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével kapcsolatosan 
tervezési feladatok ellátása 2 részben” 
 

3. Ajánlat: 

 
1. rész vonatkozásában: Volánbusz pályaudvar környékén lévő zöldterület rendezés, 
Koppány-tó kialakítás 
 

Számszerűsíthető bírálati szempontok Ajánlat 

1. Tervezésre vonatkozó vállalkozói díj (nettó HUF) Nettó ....- Ft 

2. 

Az M.1.a) alkalmassági követelménynél bemutatott szakembernek 
az M.1.a)alkalmassági követelményben meghatározottakon (12 
hónapon) felüli tervezési területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata (hónapokban megadva; ajánlati elem minimum 
értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap, Ajánlatkérő a 0 
hónap és a 36 hónap közötti megajánlásokat értékeli). 

12 hónap + ….. hónap, 

összesen …… hónap 

(szakember neve5) 

 
2. rész vonatkozásában: Kossuth utca 118-120. ingatlanok rendezése (Szent István 
tér) 
 

Számszerűsíthető bírálati szempontok Ajánlat 

1. Tervezésre vonatkozó vállalkozói díj (nettó HUF) Nettó ....- Ft 

2. 

Az M.1.a) alkalmassági követelménynél bemutatott szakembernek 
az M.1.a)alkalmassági követelményben meghatározottakon (12 
hónapon) felüli tervezési területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata (hónapokban megadva; ajánlati elem minimum 
értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap, Ajánlatkérő a 0 
hónap és a 36 hónap közötti megajánlásokat értékeli). 

12 hónap + ….. hónap, 

összesen …… hónap 

(szakember neve6) 

                                                
5 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember nevét kérjük megadni. 
6 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember nevét kérjük megadni. 
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Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 
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2.2. számú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esetén) 

1. Ajánlattevői konzorcium 

Név:   

Székhely:   

Telefon:   Fax:   

E-mail:  

Adószám:  

Tagok adatai (név, székhely, adószám):   

  

Tagok adatai (név, székhely, adószám):   

 

2. Ajánlattétel tárgya: „Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével kapcsolatosan 

tervezési feladatok ellátása 2 részben” 

 

3. Ajánlat: 
 

1. rész vonatkozásában: Volánbusz pályaudvar környékén lévő zöldterület rendezés, 
Koppány-tó kialakítás 
 

Számszerűsíthető bírálati szempontok Ajánlat 

1. Tervezésre vonatkozó vállalkozói díj (nettó HUF) Nettó ....- Ft 

2. 

Az M.1.a) alkalmassági követelménynél bemutatott szakembernek 
az M.1.a)alkalmassági követelményben meghatározottakon (12 
hónapon) felüli tervezési területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata (hónapokban megadva; ajánlati elem minimum 
értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap, Ajánlatkérő a 0 
hónap és a 36 hónap közötti megajánlásokat értékeli). 

12 hónap + ….. hónap, 

összesen …… hónap 

(szakember neve7) 

 
2. rész vonatkozásában: Kossuth utca 118-120. ingatlanok rendezése (Szent István 
tér) 
 

Számszerűsíthető bírálati szempontok Ajánlat 

1. Tervezésre vonatkozó vállalkozói díj (nettó HUF) Nettó ....- Ft 

2. 

Az M.1.a) alkalmassági követelménynél bemutatott szakembernek 
az M.1.a)alkalmassági követelményben meghatározottakon (12 
hónapon) felüli tervezési területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata (hónapokban megadva; ajánlati elem minimum 

12 hónap + ….. hónap, 

összesen …… hónap 

(szakember neve8) 

                                                
7 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember nevét kérjük megadni. 
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értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap, Ajánlatkérő a 0 
hónap és a 36 hónap közötti megajánlásokat értékeli). 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 ______________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

  

                                                                                                                                                   
8 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember nevét kérjük megadni. 
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3/A sz. melléklet 
 

AJÁNLATI NYILATKOZAT9 

A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

.... részre vonatkozóan10 
 

 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a Tab Város 
Önkormányzata,mint Ajánlatkérő által„Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével 
kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben”, tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással összefüggésben. 
 

I. 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - 
általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt 
időpontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

 
  

                                                
9Közös ajánlattétel esetén, külön-külön szükséges benyújtani, ajánlattevőnként. 
10 Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő ajánlatot. 
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3/B sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66. § (4) és (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról 
.... részre vonatkozóan11 

 
 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott12 képviselője aTab Város 
Önkormányzata,mint Ajánlatkérő által„Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével 
kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben”, tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozókról. 

I. 
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján13, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe14: 

A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 
fog igénybe venni 

 

 

 
II. 

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján15, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. 
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert 
alvállalkozókat veszem igénybe:  

Alvállalkozó neve, címe, adószáma 

A közbeszerzés azon 
része/részei, amelynek 

teljesítését az alvállalkozó 
fogja végezni 

  

  

 

III. 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk  

� a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
……………………………………-vállalkozásnak16 minősül /  

                                                
11 Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő ajánlatot. 
12 Kérjük aláhúzással jelölni! 
13 Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni. 
14 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
15 Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
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� nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
hatálya alá17. 

IV. 

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír 
alapú példányával mindenben megegyezik. 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
 

                                                                                                                                                   
16 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 
17 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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3/C. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó szervezetekről 

.... részre vonatkozóan18 
 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott19 képviselője a Tab Város 
Önkormányzata,mint Ajánlatkérő által„Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével 
kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben”, tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján20nyilatkozom, hogy az alkalmassági 
követelményeknek való megfeleléshez az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva 
kívánunk megfelelni. 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet  

(név, cím, adószám) 

Az alkalmassági feltétel21, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó 

szervezet erőforrására támaszkodik  

(a felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölése) 

  

  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

                                                
18Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő ajánlatot. 
19 Kérjük aláhúzással jelölni! 
20 Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet 
vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az 
esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az 
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
21 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
Kbt. 65. § (9): A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre 
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény 
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet 
valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet 
valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 
kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 
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4/A. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 
(ajánlattevő) 

.... részre vonatkozóan22 
 
 

Alulírott………………….mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………… (ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………(ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a Tab Város 
Önkormányzata,mint Ajánlatkérő által„Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével 
kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben”, tárgyában megindított 
közbeszerzési eljárásban 

I.  

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet önállóan / alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet kapacitásaira támaszkodva23 megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által 
meghatározott alkalmassági követelményeknek. 
Amennyiben ajánlatkérő felhív az alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt 
igazolások benyújtására, úgy azt a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt megfelelő határidőn belül 
teljesítem.  
 
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok 
(a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis  adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes  igazolásként benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok 
eleget tenni az alkalmasságot, a  kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségemnek (a 
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja 
szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok fennállását fogja megállapítani, amely alapján az 
ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja szerint 
a Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása 
mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más 
szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél 
évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a 
közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot 
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja 
szerinti feltételei fennállnak. 

II.  

Alulírott ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, 
hogy cégemet24 

▫ szabályozott tőzsdén jegyzik 
▫ szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

Amennyiben ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy25 

                                                
22Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő ajánlatot. 
23 Kérjük aláhúzással jelölni! 
24 Megfelelő válasz jelölendő! 

springmannbarbara
Bélyegző
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▫ az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról26: 
a tényleges tulajdonos neve: ____________________, állandó lakóhelye: 
____________________27 

▫ nyilatkozom, hogy nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos. 

 

III. 
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d) és g)-k), m) és q) 
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott 
képviselő aláírása) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                   
25 Megfelelő válasz jelölendő! 
26 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerint tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 

vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott 
módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy 
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2 § 

(4) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 
már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 
vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

27 Szükség esetén bővíthető! 
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4/B. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(alkalmasságot igazoló szervezet) 
.... részre vonatkozóan28 

 
 
Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
alkalmasság igazolására igénybe vett más gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult / 
meghatalmazott29 képviselője a Tab Város Önkormányzata,mint Ajánlatkérő által„Tab Város 
infrastruktúrális fejlesztésével kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben”, 
tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem az általam igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények tekintetében, az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolások benyújtására vonatkozóan. 

I. 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő 
által meghatározott azon alkalmassági követelményeknek, amelyek vonatkozásában az 
ajánlattevő részére kapacitást nyújtunk, így amennyiben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőt az 
alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban előírt igazolások benyújtására, úgy azt a 
Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt megfelelő határidőn belül ajánlattevő közreműködésével 
teljesítem. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok 
(a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis  adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes  igazolásként benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok 
eleget tenni az alkalmasságot, a  kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségemnek (a 
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pont 
szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok hatályát fogja megállapítani, amely alapján az 
ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján. 
 
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja szerint 
a Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés megállapítása 
mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más 
szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél 
évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha az a 
közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot 
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja 
szerinti feltételei fennállnak. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                
28Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő ajánlatot. 
29 Kérjük aláhúzással jelölni! 
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4/C. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
alapján az alvállalkozók és kapacitást nyújtó gazdasági szereplők kizáró okok hatálya 

alatt nem állásáról 

.... részre vonatkozóan30 

 
Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott31 képviselője a Tab Város 
Önkormányzata,mint Ajánlatkérő által „Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével 
kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben”, tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozók kizáró 
okok hatálya alatt nem állásáról. 
 
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
c), d), g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat 
és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetet/szervezeteket. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

                                                
30Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő ajánlatot. 
31 Kérjük aláhúzással jelölni! 
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5. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 
Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel 
meghatalmazom ____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: 
__________; lakcím: ______________________________), hogy a Tab Város 
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével 
kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben”, tárgyban készített ajánlatunkat 
aláírásával lássa el. 
 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 
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6.sz. melléklet 
 

Nyilatkozat változásbejegyzésről 
 
 
Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott32 képviselője a Tab Város 
Önkormányzata,mint Ajánlatkérő által „Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével 
kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben”, tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a változásbejegyzés vonatkozásában 
 
Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás33 
 
Vagy 
 
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban34 
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolás is.  
 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
32 Kérjük aláhúzással jelölni! 
33 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
34 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
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7. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján  

a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről 
.... részre vonatkozóan35 

 
 
Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 
(székhely: ______________________________) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott 
képviselője  ezennel kijelentem, hogy a(z) __________________________________ mint 
ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet rendelkezik 
az eljárást megindító felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel: 
 

Szakemberek neve Szakemberek 
végzettsége 

Szakember 
releváns szakmai 
tapasztalatának 

rövid ismertetése 

Mely alkalmassági 
feltételnek való 

megfeleléshez kerül 
bemutatásra? 

    

    

    

    

    

 
Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

- A szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai, olyan részletezettséggel, hogy azok 
alapján az alkalmasság minimumkövetelmények megléte egyértelműen megállapítható 
legyen; 

- A szakemberek képzettségét igazoló dokumentumok, egyszerű másolatban, 
- A szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy 

az eljárásba történő bevonásáról tudomással bírnak; 
 

Nyilatkozom továbbá, hogy a megajánlott szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba vétellel a 
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog(nak).  
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ______________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
  

                                                
35Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő ajánlatot. 
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8.A. SZ. MELLÉKLET 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ  

TAPASZTALATISMERTETÉSE36 
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI 
és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap 

pontossággal) 

Ellátott munkakör és 
feladatok felsorolása, 
olyan részletességgel 

hogy abból az 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT 
SZERINTI megajánlás 
ellenőrizhető legyen 

Szakmai 
tapasztalat 

hónapokban
37 

   

   

   

   

   

   

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE 
KERÜLŐ TAPASZTALAT ÖSSZESEN … 

MUNKAHELYEK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Munkahely megnevezése / Beosztás 

  

  

                                                
36 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető 
37 Ajánlatkérő naptári hónapokat vizsgál. 
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EGYÉB 

Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns):  ...........................................................  
Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns):  .............................................  

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 

 _________________________ 
(saját kezű aláírás) 
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8.B. számú melléklet 

 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT 
TAPASZTALAT ISMERTETÉSE38 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI 
és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap 
pontossággal) 

Ellátott munkakör és 
feladatok felsorolása, 
olyan részletességgel 
hogy abból az 
ALKALMASSÁGI 
MINIMUMKÖVETELMÉNY
BENmeghatározott 
feltételnek való 
megfelelés 
megállapítható legyen 

Szakmai 
tapasztalat 
számszerűen 
megadva 

   

   

   

   

MUNKAHELYEK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Munkahely megnevezése / Beosztás 

  

  

 

                                                
38 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. 

springmannbarbara
Bélyegző
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EGYÉB 

Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns):  ...........................................................  
Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns):  .............................................  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 _________________________ 

(saját kezű aláírás) 
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9. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról 

.... részre vonatkozóan39 
 

 
Alulírott ____________________ mint a(z) ____________________ (székhely: 
______________________) ajánlattevő az alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági 
szereplő40 által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy tudomással bírok arról, 
hogy aTab Város Önkormányzata,mint Ajánlatkérő által„Tab Város infrastruktúrális 
fejlesztésével kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás során az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez és az eljárás 
eredményeképpen kötendő szerződés teljesítésében történő részvételhez ajánlattevő az 
alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő41 ajánlott. 
 

Kijelentem továbbá, hogy nyertesség esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a 
szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkörben), melyre 
vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra 
vonatkozóan, amely az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés teljesítésében való 
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 
  (szakember saját kezű aláírása) 
 
  

                                                
39Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő ajánlatot. 
40Kérjük aláhúzással jelölni! 
41Kérjük aláhúzással jelölni! 

springmannbarbara
Bélyegző
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10. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján  

az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásairól 
.... részre vonatkozóan42 

 
Alulírott ___________________________________________ mint a(z) ________________________________ 
(székhely:__________________________________) ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet43 cégjegyzésre jogosult / 
meghatalmazott44 képviselője a(z) Tab Város Önkormányzata,mint Ajánlatkérő által „Tab Város infrastruktúrális fejlesztésével 
kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam 
képviselt szervezet a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti referenciákat teljesítette: 

Szerződést kötő 
másik fél 

(neve, 
elérhetőségei) 

A szolgáltatás 
tárgya, 

megnevezése, 
ismertetése 

Az 
ellenszolgáltatás 

összege (nettó HUF) 

A teljesítés ideje, 
helye (kezdési és 
befejezési ideje év, 
hónap, nap 
pontossággal) 

A teljesítés az 
előírásoknak és a 

szerződésnek 
megfelelően 

történt? 
(igen/nem) 

Saját teljesítés 
aránya (%) 

      

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

                                                
42Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő ajánlatot. 
43 Kérjük aláhúzással jelölni! 
44 Kérjük aláhúzással jelölni! 
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aláírása) 
  

springmannbarbara
Bélyegző
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11. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 

A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 
.... részre vonatkozóan45 

 
 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője a Tab Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által„Tab Város 
infrastruktúrális fejlesztésével kapcsolatosan tervezési feladatok ellátása 2 részben” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 
Ezúton 

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

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás 
egyéb információk 26. pontjában foglalt mértékű felelősségbiztosítással a szerződéskötés 
időpontjában rendelkezni fogok 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a 
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt 
kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való 
visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb 
ajánlattevővel köt szerződést. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
 

……………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
  

                                                
45Kérjük részenként kitölteni! Kérjük egyértelműen jelezni, hogy mely rész(ek) tekintetében tesz ajánlattevő ajánlatot. 
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5. KÖTET 

 MŰSZAKI LEÍRÁS  
 

1. rész vonatkozásában: Volánbusz pályaudvar környékén lévő zöldterület rendezés, 
Koppány-tó kialakítás 
 
A város fő útvonala, a Kossuth Lajos utca, a keletre lejtő domboldalon fut végig. Ezzel szintre 
párhuzamosan húzódik a mélyebben fekvő Kiskoppány völgy, benne a patakkal, a patak 
nyugati, város felőli oldalán a Siófok-Kaposvár vasútvonal töltésével. A tervezési terület dél 
felől ennek a széles és lapos völgyi rétnek a város főterének vonalától északon az autóbusz 
állomásig terjedő szakasza.  
A tervezési program a terület adottságait kihasználva a város fő pihenő és szabadidő 
parkjának kialakítása a közösségi és szabadidős tevékenységek lehetőségének 
megteremtésével, a szabályozási tervnek megfelelően. 
 
A tanulmányterv a szabályozási tervnek megfelelő tómeder kialakítására ad javaslatot, 
mellyel Tab teljesen újszerű természetes vízparti környezettel gazdagodna. A műszaki 
leíráshoz csatolt fotók szemléltető jellegűek, céljuk az elképzelt természeti-táji környezet 
karakterének érzékeltetése. Ugyanez vonatkozik a fejlesztés épített elemeire, olyan 
példákról, melyek az elképzelésbe szervesen beilleszthetők. 
A tervezett tó területét és formáját kotrással lehet kialakítani, a kitermelt föld a környező 
réten 
lesz elterítve. A majdani tó nyugati határa egyenesebb, ennek vonala a meglévő vízelvezető  
árok nyugati partja. Az árok keleti oldala nagyrészt elbontásra kerül, a tómeder részévé fog 
válni, de két szakaszon szigetként megtartásra kerül a szép fűzfasorral együtt. A tómeder 
partja mindenütt természetes füves rézsű marad, támfalas kiépítés sehol nem készül. 
A tó feltöltése, rendszeres víz utánpótlása és természetes átfolyása a Kis-Koppány patak 
vizével történik, egy felső és egy alsó zsilip segítségével, lehetőleg a meglévő vasúti 
átereszeken keresztül. A megbízható vízhozamú Kis-Koppányon állandó lassú átfolyást tesz 
lehetővé a tómederben, ezen kívül a város felől befolyó fő vízelvezető árok is jelenthet 
időszakos vízutánpótlást. A tó északi végén építendő alsó zsilip szolgál a vízszint 
szabályozására: a túlfolyó víz a buszpályaudvar előtt torkollik bele a nyugat felőli alsó 
vízfolyásba, mely a meglévő alsó vasúti átereszen keresztül éri el a patakot. Ezen az alsó 
zsilipen a tervezett gyalogos körsétány is átvezethető. 
A tó körül körsétány van tervezve, két közbenső átkötéssel, így várhatóan igazán változatos 
tájképi környezet jön létre. A tervezett sétány szervesen kapcsolódik a meglévő kialakult 
természetes városi gyalogutakhoz. Kialakítása természetes jellegű, egyszerű szegélyek között 
gyöngykavics szórással. 
A közvetlenül a tó partja körül tervezett körsétány gyalogútjai mellé térvilágítás van 
tervezve, napelemes feltöltésű akkus kandeláberekkel, így elektromos kábel kiépítésére nincs 
szükség.   
A tervezett környezetben a gyalogos sétány mentén a városközponthoz kapcsolódó nyugati 
oldalon 1 db csónakkölcsönző – pihenő hely, a keleti oldalon 2 db közbenső pihenőhely van 
elképzelve. Ezeken a pontokon fából készülő egyedi igényes megformálású fedett-nyitott 
pavilonok készülnek, rusztikus fa kerti bútorokkal berendezve.  
A városközponthoz legközelebb fekvő érkezési ponton van tervezve a csónakkölcsönző. A 
parton tárolt kajakok beemeléséhez és a vízre szálláshoz fából készült stég készül, aminek a 
víz felé benyúló nyúlványához vannak kikötve az evezős csónakok.  
A gyalogos sétány több helyen keresztezi a vízfolyásokat, illetve az egyik szigeten is átvezet. 
Az átvezetéseket egyedi tervezésű, gyalogos –kerékpáros forgalomra alkalmas fahidak 
segítik. 
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A gyalogos sétány mentén kell elhelyezni a kellemes időtöltésre alkalmas padokat, a kulturált 
használatot segítő kerékpártartókat és rögzített szemetes edényeket. A szolgáltatásokat, 
szabadidős tevékenységek lehetőségét bővítik az erdei tornapálya és a réten kijelölt füves 
sportpályák, a játszótér felújítása, a futópálya kialakítása. 
 
Dokumentálásra kerül: 

 
Engedélyezési terv  engedélyezési hatósághoz benyújtott példányszámon felül 2 nyomtatott 

példányban + digitális formában +ÉTDR-re feltöltve 
 

Kivitelezési terv  4 nyomtatott példányban + digitális formában  
  -     helyszínrajz M 1: 250  

- építmények tervei az érthetőség léptékében M 1:100, M 1:50a 
megvalósításhoz szükséges részletekkel 

- szöveges munkarészek, műszaki leírások 
- szakági tervek és műleírások 
- vízkezelési műtárgyak kiviteli tervei 
- tervezői költségkiírás 
- költségbecslés 

 
 
2. rész vonatkozásában: Kossuth utca 118-120. ingatlanok rendezése (Szent István 
tér) 
 
Az önkormányzat célja, hogy a városközpont nyugati fogadó elemeként olyan többcélú, 
parkosított közteret alakítson ki, amely kinyitja a Kossuth Lajos utcát a Kiskoppány patak 
völgyére. A térnek, illetve parknak olyan térelemeket kívánatos tartalmaznia, amik elősegítik 
a közösségi-szabadidős tevékenységeket. Ennek kapcsán a Kossuth Lajos utcához 
kapcsolódó többcélú rendezvénytér kialakítása, valamint a környezet teljes rendezése és a 
zöldfelület korszerű megoldása is a feladat tárgyát képezi.  
 
A tervezési programot a területre 2016. januárjában készített tanulmányterv képezi. 
A terv a két összevont telek helyén parkszerű, oldott, természetes jellegű 
környezetrendezést vázol fel, mely lényegét tekintve két, funkcionálisan jól elkülöníthető 
részből áll.  
Az utca felőli rész a város lakosságának pihenését szolgáló ovális alaprajzú köztér, lágy 
vonalvezetésű rávezető utakkal és lépcsőkkel, parkba ágyazottan, vagyis körben intenzív, 
fásított zöldterülettel övezve.  
A tervezett ellipszis alaprajzú burkolt tér déli fókuszában egy, a főtéri zenepavilont idéző 
architektúrájú építmény van elhelyezve, mely igazi nevezetesség és látnivaló lehetne a 
városban. A terv szerint ennek tetője alatt lenne elhelyezve a Feszty - körkép 1:10 léptékű 
kicsinyített másolat reprodukciója egy felülről befüggesztett, áttetsző hengeren, úgy, hogy 
alatta be lehet sétálni a kör közepébe a kép megtekintéséhez, illetve a középpontban 
elhelyezett padon ülve lehet a képet megcsodálni. A gondolat apropója, hogy a körkép 
Erényi Alajos, helyi festőművész, aki civilben órásmester, megfestette a kép kicsinyített 
másolatát.  A történelmi gondolatot tartalmazó kertben a honfoglalás és az államalapító 
személye igy ötvöződik Tab mai identitásával.  
A tér rekreációs jellegét erősítik az ellipszis peremén elhelyezett pihenőpadok. Ezek a nyugati 
oldalon lábakon állnak, a keleti oldalon a lejtős terephez illeszkedve íves támfalra erősítve 
jelennek meg. A támfal a tér peremének ívét térben is megjelenítve kettéválik, a felső ív 
középső részén a falból vízfátyol folyik alá a két ív közötti kis medencébe. A tér teljes 
megvilágítása a Fötérrel azonos típusú, 3,5 m magas fénypontú, alkonykapcsolós 
közvilágítási kandeláberekkel történik, melyek az ovális térrész peremén, illetve a lépcsők 
mellett kerülnek elhelyezésre. 
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A terület déli részén, a lejtős parkrészen átvezető íves lehatárolású francia lépcsőn 
közelíthető meg az alacsonyabban fekvő gördeszka gyakorló pálya, mely a fiatalságnak lehet 
találkozó helye. Ez a zajosabb térrész a szintkülönbségnek, térbeli elhelyezésének és az 
intenzív parkosításnak köszönhetően jól elkülönül a pihenő kerttől, így a két funkció nem 
zavarja egymást.  
A tervezett park nyugati rézsűjén a meglévő faállomány megtartása mellett további intenzív 
beültetésű magas fasor kívánatos a társasház és az út felőli takarás céljából. A rézsű a déli 
oldalon befordulva ellaposodva keretezi a gördeszka pályát. 

 
Dokumentálásra kerül: 

 
Kivitelezési terv  4 nyomtatott példányban + digitális formában  

  -    helyszínrajz  M 1: 250  
- építmények tervei az érthetőség léptékében M 1:100, M 1:50a 

megvalósításshoz szükséges részletekkel 
- szöveges munkarészek, műszaki leírások 
- szakági (statika, vízgépészet, térvilágítás) tervek és műleírások 
- tervezői költségkiírás 
- költségbecslés 

 

springmannbarbara
Bélyegző
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