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Á L T A L Á N O S    F E L T É T E L E K 

 

A felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentum rendelkezései az irányadóak és 
kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás esetén az 
eljárást megindító felhívás rendelkezései az irányadóak. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 
Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Jelen közbeszerzési eljárásban és szerződéses feltételekben alkalmazott jogszabályok különösen:  

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről  

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

321/2015 (X.30.) Kormányrendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról  

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
 

 1./ Az ajánlatkérő adatai:  
 
neve: Lengyeltóti Város Önkormányzata  
címe: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.   
 
jelen eljárásban kapcsolattartó: 1. dr Vágner Elza  (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, 
lajstromszám: 00667),  
telefonszám: 06/20/201-9476 
e-mail cím: evagner@t-online.hu  
 
jelen eljárásban kapcsolattartó: 2. Dr. Gönczöl Adrienn (közbeszerzési szaktanácsadó),  
telefonszám: 06/30/495-4005  
e-mail cím: drgonczoladrienn@gmail.com 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy Lengyeltóti Város Önkormányzata és a Szent Jakab 
Plébánia Lengyeltóti közös közbeszerzési eljárást folytat le az alább részletesen ismertetett projekt 
kapcsán, mely eljárásban Lengyeltóti Város Önkormányzata jár el meghatalmazással a Szent Jakab 
Plébánia képviseletében is.  
 

2./ A közbeszerzési eljárás fajtája:  
  
Az ajánlatkérő jelen eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. – továbbiakban: Kbt. – 
Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján folytatja le a 115. § (2) – (4) és (6) - (7) bekezdésében 
foglalt eltérésekkel, hirdetmény közzététele és tárgyalás nélkül, tekintettel arra, hogy az építési 
beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 300.000.000.-Ft, azaz háromszázmillió forintot. 
 
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) 

mailto:drgonczoladrienn@gmail.com


Kormányrendelet előírásait figyelembe véve jár el.  
  
 

3./ A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:   
  
Az ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívás mellett ajánlattételi dokumentációt is készít, és 
valamennyi kiegészítő irat a dokumentációban megtalálható. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a 
közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, közvetlen és díjmentes elektronikus elérhetőségét 
biztosítja, és azokat az ajánlatételi felhívással együtt egyidejűleg elektronikusan megküldi a Kbt. 115.§ 
(2) bekezdés alapján általa kijelölt ajánlattevők részére. A dokumentációnak az ajánlattevő részére 
történő megküldése feltétele annak, hogy az eljárásban a gazdasági szereplő részt vehessen. A 
dokumentáció másra nem ruházható át.  
 

4./ A közbeszerzés tárgya, illetve mennyisége:  
  
Tárgya: A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója és energetikai 

korszerűsítése   
CPV: 45000000-7 

  
Mennyisége és a végzendő munkafolyamatok:  
 
A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója és energetikai 
korszerűsítése   
 
A részletes és pontos mennyiségeket, továbbá az előírt műszaki paramétereket, és feladatleírást, és az 
ajánlat elkészítésével kapcsolatos egyéb műszaki adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumok, és az annak részét képező műszaki leírás tartalmazza. 
  
Eljárás tárgya: Építési beruházás  
  

5./ A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés  

  
Keretmegállapodás megkötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés 
alkalmazására nem kerül sor.  
  

6./ A szerződés időtartama:   
  
A szerződés határozott időtartamra jön létre, a szerződés teljesítésére 2018.12.31. napjáig kerül sor. 
Előteljesítés lehetséges.  
  

7./ A teljesítés helye: NUTS kód: HU232-Magyarország, 8693 Lengyeltóti, Templom tér 1., 

Lengyeltóti belterület 23 hrsz. 
 

8./ Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, a vonatkozó jogszabályokra 
való hivatkozás:  
  
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti beruházás a 
1778431465 (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.) számú „Településkép, közösségi tér fejlesztése” című felhívásra 
„Parókia felújítása Lengyeltótiban” című projekt tárgyában benyújtott pályázattal elnyert és a 
673/5401/126/4/2017 iktató számú támogatói okirattal igazolt támogatás felhasználásával valósul meg, 
azaz a fenti projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a 
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik a 



finanszírozás. 
 
8.1. Az ellenszolgáltatás utólag, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 135. § (1), (3) és (6) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 30 napos fizetési 
határidővel, átutalással, forintban (HUF) kerül megfizetésre. Ajánlattevő három számlát állíthat ki, az 
elsőt, egy részszámlát a beruházás 33 %-os készültségi fokánál, az addig elvégzett feladat kimutatással és 
a műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt megjelölésével a munkafázis vonatkozásában, a második 
részszámlát a beruházás 66 %-os készültségi fokánál, az addig elvégzett feladat kimutatással és a 
műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt megjelölésével a munkafázis vonatkozásában, míg a 
harmadik számla (végszámla) kiállítására a beruházás 100 %-os megvalósulása, teljesítési igazolás, és a 
teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr általi igazolt teljesítése esetén jogosult. A teljesítést igazoló 
okiratok a számlák mellékletét kell, hogy képezzék. A számlák ellenértéke banki átutalással kerül 
kiegyenlítésre.  
 
Tekintettel a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt szabályokra, azaz arra, hogy a közbeszerzés tárgya 
építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlatkérő a 
szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 
10 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleget az ajánlatevő – 
az előlegbekérő okirat benyújtásával – igényelheti az ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő az értesítéstől 
számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az előleg 
igénylést az ajánlatkérő részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az ajánlattevő köteles az előlegről számlát 
kiállítani 15 napon belül és azt az ajánlatkérő részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét az 
ajánlatkérő az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítja az ajánlattevő 
részére. Az előleg az első részszámla összegéből kerül levonásra. 
 
A fizetési feltételeket részletesen a felhívást kiegészítő jelen közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy tartalmazzon valamennyi költséget, mely 
a szerződés időtartama alatt az ajánlattevő oldalán a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerül. Az 
ajánlatkérő ajánlati árként a fentiek szerint kifejtett egyes munkafázisok költségeinek alapul vételével 
meghatározott, a szerződés időtartama alatt felmerült valamennyi nettó díj összegét bírálja. Az ajánlatok 
elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő mindennemű költség az ajánlattevőt terheli.  
  
8.2. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel, vagy - visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha 
a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte (Kbt. 131. § (4) bekezdés).  
  
8.3. Alvállalkozók bevonása esetén az ellenszolgáltatás fizetésére vonatkozó rendelkezések különösen: 
  
Felhívja az ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét, hogy a számlák kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend 
szabályai szerint, a Kbt. 135. §-ában foglalt rendelkezésekkel összhangban a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. 
alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, 
banki átutalással.  
 
Az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (3) bek.-nek megfelelően – abban az esetben, amennyiben 
az ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe,  Ptk. 6:130 § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően, a 322/2015. (X.30.) sz. korm. r. –nek megfelelően az 
alábbi szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket: 
 
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, 
hogy közülük melyikük mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.   



 
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból és egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 
számláikat.  
 
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, 
a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét. 
  
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 
szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – 
15 napon belül átutalja az ajánlattevőknek.  
 
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja.  
 
f) az ajánlattevőként szerződő felek az e) pont szerinti átutalások igazolásának másolatait kötelesek 
átadni az ajánlatkérőként szerződő félnek 
 
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél  – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 
kifizetésre köteles szervezet – 15 napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek. 
 
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontok szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 
jövedelmének a csökkentésére alkalmasak.  
 
8.4. A fent rögzítettektől eltérően, ha valamely ajánlatevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés 
időpontjában az együttes igazolás alapján köztartozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, ill. az 
alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A § (3) bek. szerint visszatartja.  
 
8.5. A szerződő felek kizárólag jelen felhívás 8.4. pontjának g) alpontja szerinti ellenszolgáltatás 
halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bek. foglaltaknak megfelelően. Az 
ajánlattevő – amennyiben az alvállalkozót köztartozás terheli – a köztartozás erejéig visszatarja a jelen 
felhívás 8.4. g) alpontja szerinti kifizetést. Abban az esetben, ha az ajánlattevő a köztartozás fennállása 
ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés 
időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az Áfa-ra nem terjed ki.   
 
8.6. Egyebekben a kifizetésre irányadó még a Ptk. 6:42-45. §-ai, 6:130. § (1)-(2), 6:155. § (1)  bekezdése. 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. r., az Általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv., az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. és az 
Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r..    
 
9./ Az ajánlattevők az ajánlattételi szakaszban nem tehetnek többváltozatú (alternatív) ajánlatot, az 
ajánlatkérő nem engedélyezi változatok benyújtását.  
  
10./ Az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja. 
  
11./ Az ajánlatok elbírálásának módja és értékelési szempontjai:   
  
Az ajánlatkérő azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki  



 
   a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adja: 
 

Minőségi, értékelési szempont –  
Megnevezés:  Súlyszám: 
 
1. nettó vállalkozói díj:                70 
2. Az MV-É jogosultsággal rendelkező szakembernek,  
a jogosultság megszerzését (névjegyzékbe vételét) követően szerzett  
felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (minimum 12, maximum 36 hónap)   30 
 

1. szempont: Ajánlatkérő részére a minél alacsonyabb érték a kedvezőbb. Az ajánlati árat nettó 
forintban kell megadni. A nettó ajánlati ár megadásánál figyelembe kell venni a beruházás teljesítéshez 
szükséges valamennyi költséget (pl. munkaerő és járulékok, anyagköltségek, szállítás, igénybe vett 
szolgáltatások, stb.) beleértve a nyereséget és adókat is. 

 
2. szempont: Az MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember 
szakmai gyakorlatának időtartama esetében a 36 hónap és ezen időtartam feletti megajánlásokat az 
ajánlatkérő 10 ponttal értékeli, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás 
módszerével kap pontszámot, kettő tizedesjegyig kerekítve. 
Amennyiben a szakember a bejegyzést követően egy hónap gyakorlattal sem rendelkezik, az ajánlat 1 
pontot fog kapni. 

 
Felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlati időnek minősül valamennyi építési beruházás során kifejtett 
felelős műszaki vezetői tevékenység, amelyben a bemutatott szakember bármely jogviszonyban 
tényleges és a bírálati szempont szerint meglévő jogosultsággal, szakági felelős műszaki vezetői 
tevékenységet fejtett ki.  

 
A megajánlás alátámasztására csatolni kell az ajánlathoz a szakember megnevezését, névjegyzékbe 
vételének időpontját, továbbá a névjegyzékbe vételét követően (a megajánlás alapját képező) MV-É 
felelős műszaki vezetői szakterületen szerzett szakmai gyakorlati idő bemutatását (a vonatkozó 
projektek pontos megnevezésével, a betöltött pozíció megadásával, és az időtartam év, hónap pontos 
megjelölésével) tartalmazó és a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát. 

  

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, 
amelyet az ajánlatok elbírálásának befejezésekor minden ajánlattevő részére egyidejűleg, a Kbt. 41. § 
szerinti módon megküld. 

 
Az ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 
(legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. 
 
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának KÉ 
2016. évi 147. szám; 2016. december 21., 1. számú melléklet 1. A. 1. ba) pontja szerinti fordított 
arányosítás módszere tartalmazza. 
 
Az értékelés módszere képletekkel leírva:  
 
P = (A legjobb / A vizsgált) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog 
használni a pontszámítás során).  
 



Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó ajánlati ár összegének tartalmaznia kell a teljes 
megvalósítási költséget, beleértve valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Az ajánlattevő által megadott 
nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan adót, ÁFÁ-t, vagy egyéb díjat, járulékos szolgáltatási 
költséget, amely a szerződés értelmében, vagy egyéb okból a vállalkozót terheli. Az árajánlat 
készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció 
bizonytalanságának mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, tekintettel arra is, hogy az 
ajánlatban szereplő nettó ajánlati árnak fix árnak kell lennie. A nettó ajánlati árat forintban kell megadni.  

Ajánlattevőnek teljességi nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatában, amely tartalmazza, hogy az ajánlati 
ár magában foglalja az összes, közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatok maradéktalan 
elvégzését.  

Az ajánlathoz csatolandó az árazott költségvetés. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazott 
költségvetések véglegesítése előtt az Excel táblázatok műveleteit szíveskedjenek ellenőrizni. Az árazott 
költségvetéseket az ajánlat másolati példányában kérjük Excel formában is csatolni!  
 
Az ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (36 
hónap és az ezen időtartam feletti megajánlásokat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.  
 
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának KÉ 
2016. évi 147. szám; 2016. december 21., 1. számú melléklet 1. A. 1. bb) pontja szerinti egyenes 
arányosítás módszere tartalmazza.  
 
Az értékelés módszere képletekkel leírva:  
 
P = (A vizsgált / A legjobb) × (10-1)+1 ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak 
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog 
használni a pontszámítás során).  
 
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő 
megszorozza az eljárást megindító felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a 
legnagyobb. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok 
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.  
 
A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően 
végzi el, továbbá, a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az 
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően 
végzi el.  
 

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. 

Az ajánlatkérő a szerződést a nyertes ajánlattevővel, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok 
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az 
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § szerint köti meg.  
  

12./ Kizáró okok és igazolási mód:  
  
A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, 
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 



Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m), q) pontja szerinti kizáró ok fennáll. 
  
Megkövetelt igazolási mód: - Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, 67. §, valamint a 
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-a alapján 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya 
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) 
pont ib) alpontja – és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 10. § g) pont gb) alpontja – 
szerint kell igazolnia. 
  
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, 
ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 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.  
  
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. §-a szerint kell eljárni, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdésének 
megfelelően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz 
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Ezt a 
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő nem írta elő az eljárásban a már ismert 
alvállalkozók megnevezését.   
  
A kizáró okok tekintetében az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatmintákat a felhívást kiegészítő jelen 
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.  
  

13./ Alkalmassági követelmények:  
  
Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 115. §. (2) bekezdése alapján mellőzi alkalmassági 
követelmény előírását. 
  

14./ Ajánlati biztosítékra és a szerződésben megkövetelt egyéb biztosítékra, 
továbbá a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó rendelkezések:  
 
14.1 Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.  
 
14.2. Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződésben 
rögzített bármely teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A 
késedelmi kötbér mértéke az ajánlati ár 0,5 %/nap.  
 
Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles továbbá, amennyiben adott megrendelésre 
vonatkozóan a teljes nettó vállalkozói díj 20%-át elérő késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a.  
 
Mind a késedelmi teljesítési, mind a meghiúsulási kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
tv. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a nyertes 
ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Ezen rendelkezések nem érintik az 
ajánlattevő kártérítési felelősségét.  
 
14.3.  A Kbt. 35. § (8) és (9) bekezdései alapján az ajánlatkérő rögzíti, hogy nem köti a közbeszerzési 
eljárásban történő részvételt gazdálkodó szervezet alapításához, a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes 



ajánlattevő(k)től gazdasági társaság/projekttársaság alapítását.  
  
14.4. Jelen eljárásban a részvétel joga nem fenntartott a Kbt. 33. § szerinti szervezetek számára.  
  
14.5. Alvállalkozók bevonására vonatkozó rendelkezés különösen: A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint 
az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át, és a Kbt. 
138. § (5) bekezdése szerint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói 
szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.  
  

15./ Ajánlattételi határidő: 2018.03.07. napja 13:00 óra  

  

16./ Az ajánlatok benyújtásának címe és a benyújtás módja:   
  
Az ajánlat benyújtásának címe: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. fszt. 2 iroda, Bándiné Matucza Erika 
Tünde részére 
 
Az ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlattevőnek az ajánlatot írásban és zártan a Kbt. 68. § (2) 
bekezdése szerint jelen pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a 
részvételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú ajánlat 1 db elektronikus (pdf) másolati 
példányban történő benyújtását is, CD-re írva.  
  
Az időpontok megállapítása során a www.pontosido.com weboldal információi az irányadóak, a 
határidők a felhívásban megadott időpontok 0. másodperceként értendők.   
  
Az ajánlatot személyesen (az ajánlattevő képviselője / meghatalmazottja/futár által), vagy postai úton, 
munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8:00 – 16:00 óráig, illetve pénteken 8:00 órától 14:00 óráig, 
valamint, az ajánlattételi határidő napján 8:00 órától az ajánlattételi határidőig nyújthatók be. Postai úton 
történő megküldés esetén az ajánlatot tartalmazó küldemény az iktatóba kerül, ahonnan felbontás 
nélkül a címzett személyhez (Bándiné Matucza Erika Tünde részére) továbbítják. Az ajánlatkérő felhívja 
a figyelmet, hogy személyes beadás esetén az ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy nem szükséges 
előzetes bejelentkezés, azonban az átadás helyére történő bejutás (parkolás, az épületbe történő 
beléptetés, stb.) több percet is igénybe vehet, továbbá, kizárólag jelen pontban meghatározott 
irodahelyiségben és kizárólag a címzett (Bándiné Matucza erika Tünde), vagy általa az ajánlatok 
átvételére megbízott személy jogosult a részvételi jelentkezést átvenni, melyről az ajánlatkérő átvételi 
igazolást ad, az átadó (az ajánlattevő nevének, és a képviseletében/meghatalmazásából eljáró személy 
nevének), az átvevő személy nevének, illetve az átadás pontos dátumának (év, hónap, nap, perc) 
feltüntetésével.  
 Az ajánlat papír alapú példányát az ajánlatkérő akként kéri elektronikus példányban benyújtani, hogy a 
papír alapú ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf  file formátumban 1 db CD-re 
köteles írni az ajánlattevő.  
  
A papír alapú ajánlatot nyomtatott formában, utólagos javítások vagy beszúrások nélkül, összefűzve, az 
írott oldalait 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal ellátva kell benyújtani.  
 

Az ajánlat benyújtott papíralapú 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. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 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 elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 



azonosítható. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. 

Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak.  

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy gazdasági szereplő által készített – 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. A 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1)/(2)/(3) bekezdés b) pontjai szerinti személyek maguk 
kötelesek aláírni az őket bemutató önéletrajzot, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot, 
amennyiben előírásra került.  
  
A példányok közötti esetleges különbözőség esetén a papír alapú példány tekintendő eredeti/hivatalos 
ajánlatnak. 
  
Az ajánlatnak az aláírási jogosultság igazolása érdekében tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi 
közös ajánlattevő, alvállalkozó, valamint bevonásuk esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet (személy) esetében az alábbi iratokat: 
 
- Amennyiben a cégkivonat szerint ajánlattevő cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, 
akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó, egyéb esetben nyilatkozni 
kell, hogy ilyen eljárás nincs folyamatban az ajánlat benyújtásának napján. 
 
- Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) 
bekezdése szerinti aláírási- mintája, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) 
írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 

Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban 
felmerülő költséget, függetlenül az ajánlattételi eljárás lefolyásától, vagy annak kimenetelétől. 
 
Az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya együttesen, 1 db zárt borítékban adható be. A zárt 
borítékot postai úton való megküldés esetén egy másik (külső) borítékban is el kell helyezni.   
  
A borítékra (külsőre is) az ajánlattevő nevét, címét, a benyújtására megadott határidőt, a közbeszerzés 
tárgyának megnevezését („A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső 
rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése - 2018”) a címzett nevét (Lengyeltóti Város 
Önkormányzata – Bándiné Matucza Erika Tünde), illetve azt kell feltüntetni, hogy "Az ajánlattételi 
határidő lejártáig nem bontható fel!"   
 A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlatkérő által az ajánlattételi határidőig jelen felhívásban megjelölt helyen sor 
került. A postán feladott ajánlatokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Az iktatóban nem bontható 
fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”  
  
Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő 
viseli.  
  

17./ Az ajánlattétel nyelve:  
  
Az ajánlattétel nyelve a magyar, a magyar nyelven kívül nem nyújtható be más nyelven ajánlat. Az eljárás 
során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak magyar nyelven történik.   
  

18./ Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán 



jelenlétre jogosultak:  
  
Hely: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. fszt. 2. iroda 
Időpont: 2018.03.07. napja 13:00 óra  
  
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak részt venni.  
  

19./ Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától 

számított 60 nap.  
  

20./ Egyéb információk:  

  
20.1. Az ajánlati árra vonatkozó rendelkezések: 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlati árát úgy kell meghatároznia, hogy tartalmazzon valamennyi költséget, mely 
a szerződés időtartama alatt az ajánlattevő oldalán a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerül.  
  
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő mindennemű költség az ajánlattevőt 
terheli.  
  
20.2. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel, vagy - visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, 
ha a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte (Kbt. 131. § (4) bekezdés).  
 

 21./ Az ajánlatot képező iratokra vonatkozó további rendelkezések:   
  
Az ajánlatnak tartalmaznia kell jelen felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumokban előírt valamennyi nyilatkozatot, iratot, a felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott sorrendben. 
 
Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot köteles az ajánlathoz csatolni a Kbt. 68. 
§ (4) bekezdése szerinti tartalommal, melyet az ajánlattevő képviselője aláírásával kell hitelesíteni.   
  
Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell továbbá a 66. § (4) bekezdés, és a 67. § (4) bekezdés szerinti 
nyilatkozatokat. 
  
A Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint az ajánlat papír alapú példányának tartalmaznia kell a felolvasólapot és 
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti példányban, egyéb irat/nyilatkozat az ajánlathoz 
egyszerű másolatban is benyújtható.  
  
22./ Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és 
végrehajtási rendeletei rendelkezéseit figyelembe kell venni.  
 
23./ Tájékoztató a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján: 
 
Az ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során 
meg kell felelni.  
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata  
Cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.    
telefonszám: +36/85/530-016  



fax szám: +36/85/530-002  
e-mail cím: lengyeltotiberuhazas@gmail.com  
 
Somogy Megyei Kormányhivatal 
Cím: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. 
e-mail: hivatal@somogy.gov.hu 
 
Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala 
Cím: 8600 Siófok, Főtér u. 1.  
Telefon: 84/795-057 
Fax: 84/506-658 
E-mail: hivatal@siofok.gov.hu  
 
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi 
Ellenőrzési Osztálya 
7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15. 
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 172. 
tel: 82/529-697 
fax: 82/529-691 
E-mail: somogy-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 

24./ Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:   2018.02.20. 
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KÖZBESZERZÉSI  MŰSZAKI  LEÍRÁS 
 

 I. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA 

A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója 
és energetikai korszerűsítése   

           II. KAPCSÓLÓDÓ MŰSZAKI ANYAGOK 

  Jelen közbeszerzési dokumentumok elektronikus mellékletét képezik az itt  
  megjelöltek: 

  a) árazatlan költségvetés 
  b) műszaki leírás 
  c) tervdokumentáció 
   
 
 III. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

  A tervezett munkák természetvédelmi érdekeket nem sértenek. Fa kivágására nincsen 
  szükség. A veszélyes anyagnak minősülő bitumenemulziót és aszfaltmaradékokat össze 
  kell gyűjteni és a tárolásra alkalmas telepere kell elszállítani. A területről eltakarított nö-
  vényi és egyéb nem veszélyes hulladék szakszerű ártalmatlanításáról, ill. elhelyezéséről 
  gondoskodni kell. A földmunkákon túl a csomagoló- és kötöző anyagok, valamint a 
  vágás és a darabolás során keletkező hulladék folyamatos összegyűjtése, valamint szak-
  szerű elhelyezése szükséges.  

 IV. A SZAKMAI AJÁNLAT MEGTÉTELÉVEL KAPCSOLTOS EGYÉB KÖVE -
  TELMÉNYEK 

  A munkák tételes meghatározását, azok mennyiségi adatait, valamint a felhasználandó 
  anyagok típusát és minőségét a jelen dokumentumok mellékletét képező árazatlan költ-
  ségvetés tartalmazza. Az építőipari munkák elvégzésére vonatkozóan a vonatkozó jog-
  szabályokban előírt minőségű anyagok, építőelemek használhatóak fel és építhetőek 
  be. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatukat a jelen doku- 
  mentumok mellékletét képező és fent megjelölt dokumentumok figyelembe vételével 
  és annak megfelelően tegyék meg. Amennyiben ajánlattevő a dokumentumokban      
  szereplő műszaki anyagok birtokában úgy gondolja, hogy a mellékelt árazatlan költség-
  vetés hiányosan tartalmaz egyes tételeket, úgy kiegészítő tájékoztatás benyújtására van 
  lehetősége. Amennyiben azonban ajánlattevő nem él ezzel a lehetőséggel, úgy elfogad-
  ja a jelen dokumentumok mellékletét képező műszaki anyagokat és árazatlan költségve-
  tést, és teljességi nyilatkozatot kell mellékelnie az ajánlatához.  

 



Árak 
 
A szerződés egyösszegű (átalány-) áras alapon kerül megkötésre. Az egyösszegű 
szerződéses árat úgy kell tekinteni, hogy az az ajánlattételi dokumentumokban 
meghatározott munkák elvégzéséért jár a vállalkozónak és az nem változtatható meg 
semmilyen alapon a szerződéses kötelezettségek végrehajtása során. Az egyösszegű ajánlati 
árnak tartalmaznia kell a munkák szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának 
mindent figyelembe vevő teljes egészét, ahogyan az a szerződéses dokumentumokban elő 
van írva. 
 
Az egyösszegű ajánlati ár tartalmazza többek között — és nem kizárólag a felsoroltakra 
korlátozottan — az alábbiakkal összefüggésbe hozható minden költséget: munkaerő, a 
szállítás, a minősítési vizsgálatok, az anyagok, minden szükséges gép rendelkezésre állása, 
lerakó helyi díjak, berendezések és szerszámok, azok fenntartása és üzemeltetése, javítása, 
központi és telepi eszközök előkészítése és fenntartása, ideiglenes közművek biztosítása, 
egyéb szolgáltatások, amelyek igénybevétele elengedhetetlenül szükséges a munkák 
előírásszerű elvégzéséhez. Az egyösszegű ajánlati ár tartalmazza továbbá a biztosításokat, a 
nyereséget, az általános kockázatokat és jótállást, a szerződésben foglaltakkal tökéletes 
összhangban, beleértve a kötelezettségeket és felelősséget is, valamint esetleges vámok, 
adók összegét is. 
 
Az ideiglenes létesítmények árait, amennyiben felmerül, úgy kell figyelembe venni, hogy 
azok egészben a vállalkozó tulajdonában maradnak a szerződés teljesítését követően. 
 
 
Többlet munka és mennyiség 
 
Többlet munka és mennyiségek nem kerülnek figyelembe vételre az egyösszegű áras 
szerződés keretében, a Szerződés aláírását követően minden, a mennyiségekhez kapcsolódó 
kockázat a vállalkozót terheli. 
 
Tájékoztató mennyiségek 
 
Lásd a mellékletben felsorolt, külön csatolt műszaki dokumentumok árazatlan 
költségvetési kiírás munkarészeit. 
 
A konkrét anyagtípusok meghatározása csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása, illetve a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történt. Ajánlattevők a kiírt típusokkal egyenértékű anyagok beépítésével is számolhatnak 
az ajánlattétel, valamint a kivitelezés során. A kiírástól eltérő típusú anyagok megajánlása 
esetén az egyenértékűséget Ajánlattevő köteles az ajánlatban igazolni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IRATJEGYZÉK 
 
 
 
 

AZ AJÁNLATHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
 

 

 

Az ajánlathoz a kötelezően csatolandó dokumentumokat az IRATMINTÁK tartalomjegyzéke 

szerint kell csatolni. Az ajánlatok gyorsabb elbírálása érdekében kérjük, hogy a dokumentumokat 

az ott megadott sorrendben csatolják, azonban megjegyezzük, hogy az eltérő sorrendben történő 

összeállítás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. A dokumentációban található 

mellékelt iratminták használata nem kötelező, csak ajánlott.  

 

 



TARTALOMJEGYZÉK   
(benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke) 

 

 Oldalszám 

Fedőlap (formanyomtatvány)            

Tartalomjegyzék (oldalszámozással)            

Felolvasólap (formanyomtatvány)   

Árazott költségvetés exel táblázatban külön mellékletben   

Ajánlattételi nyilatkozat (formanyomtatvány)   

Teljességi nyilatkozat   

Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozatok a kizáró okokról (formanyomtatványok)  

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja alapján    

Egyéb okiratok  

Változásbejegyzési kérelem, és az érkeztetéséről cégbírósági igazolás (adott esetben)  

Aláírási címpéldány   

Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt Meghatalmazás (adott 
esetben) 

 

Szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza - szakember megnevezését, névjegyzékbe 
vételének időpontját, továbbá a névjegyzékbe vételét követően (a megajánlás alapját 
képező) MV-É felelős műszaki vezetői szakterületen szerzett szakmai gyakorlati idő 
bemutatását (a vonatkozó projektek pontos megnevezésével, a betöltött pozíció 
megadásával, és az időtartam év, hónap pontos megjelölésével) tartalmazó  

 

Egyéb dokumentumok  

Konzorciumi, egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodás 
(adott esetben) 

 

Árazott költségvetések PDF és Excel formában  

Bármilyen egyéb, ajánlattevő által csatolt irat  

A teljes ajánlat PDF formátumban elektronikus adathordozón mellékelve  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRATMINTÁK 
 

Fedőlap 

 

A J Á N L A T  

 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzata 
ajánlatkérő által 

 
 

ajánlattételi felhívás útján megindított, 
 
 

„A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső 
rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése - 2018”  

 

 
tárgyban kiírt, 

 
 

a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti 
 
 

hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli 
 

közbeszerzési eljárásban 
 

 

 

A J Á N L A T T E V Ő    A D A T A I : 

 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő címe: 

Ajánlattevő adószáma: 

 

Ajánlattevő által kijelölt kapcsolattartó: 

Neve:   

Beosztása:   

Telefonszáma:   

Fax száma:   

E-mail címe: 

 



FELOLVASÓLAP  

 
 „A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója és energetikai 

korszerűsítése - 2018”  
 

tárgyú ajánlathoz. 
 

 
Ajánlatkérő neve, címe: Lengyeltóti Város Önkormányzata, 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.   

A közbeszerzés tárgya: A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső 

rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése - 2018 

 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő címe:  

Adószáma: 

Cégjegyzékszáma:  

Telefonszám:  

Fax szám:  

Kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma:  

 

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők tagjainak neve, címe1 

Vezető 

Tag 1 

Tag 2 

 
1. nettó vállalkozói díj: ……………………………………………………………...................Forint2 

2. Az MV-KÉ/MV-KÉ-R vagy azzal egyenértékű jogosultsággal  

rendelkező szakembernek, a jogosultság megszerzését (névjegyzékbe vételét)  
követően szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata...........................................................hónap  
(Maximum 36 hónap) 
 
 
Az ajánlati ár tartalmaz minden olyan költségtényezőt, melyek szükségesek a teljes közbeszerzési 
dokumentumok szerinti szolgáltatás I. osztályú minőségű megvalósítására.  
 
Ajánlatunk a közbeszerzési dokumentumokban szereplő összes feladatra, felmerülő megrendelésre és 
időtartamra vonatkozik. 
 
Kelt: 

 
……………………………… 

cégszerű aláírás 

                                                 
1   Közös ajánlat esetén kérjük aláhúzással megjelölni, hogy a közös ajánlattevőket melyik tag képviseli! 
 
2   Összege megegyezik az Árazott költségvetés teljes nettó tervezési díj mindösszesen értékével. 
 



AJÁNLATTÉTELI  NYILATKOZAT  
 

a „A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója és 
energetikai korszerűsítése - 2018”  tárgyú ajánlathoz. 

 
 

Ajánlatkérő neve, címe: Lengyeltóti Város Önkormányzata, 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.   

A közbeszerzés tárgya: A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső 

rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése - 2018 

 

1.)  Alulírott …………………………, mint a(z) ………………(cégnév, székhely) cégjegyzésre 
jogosult képviselője nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés 
teljesítéséhez az alábbi részek teljesítésére kívánunk alvállalkozókat igénybe venni: 
 

 
Munkarész megnevezése Munkarész nagysága 

%-ban (amennyiben 
ismert, megadása 

nem kötelező) 

1 
  

2   

3   

Alvállalkozói teljesítések (munkarészek aránya) összesen:      

 
 
2) Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 1) 
pontban megjelölt munkarészekhez az alábbi alvállalkozók fognak közreműködni:  
 

 Alvállalkozó(k) neve(i), 
székhelye(i) 

Munkarész megnevezése 
Munkarész nagysága %-
ban (amennyiben ismert, 
megadása nem kötelező) 

1  
  

2    

3    

Alvállalkozói teljesítés (munkarészek aránya)összesen:     

 
 
3)  Nyilatkozunk továbbá, hogy: 

- ajánlatunkat a Kbt. előírásainak, az eljárást megindító felhívásnak és a közbeszerzési 

dokumentumoknak megfelelően állítottuk össze. 

- az ajánlatkérő által kiadott közbeszerzési dokumentumokban meghatározott szerződéses feltételeket 

elfogadjuk. 

- velünk és alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. §-ban részletezett 



összeférhetetlenségi kizáró okok. 

- a teljesítéshez nem veszünk igénybe Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

feltételeit megismertük és elfogadjuk. Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy 

ajánlatkérővel a vállalkozási szerződést megkötjük és a felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért 

teljesítjük.  

 

- Alulírott, ……………………, mint a(z) ………………………. (ajánlattevő neve, székhelye) 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen ajánlat 

részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget 

vállalok. 

 

- Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint:  

mikro vállalkozás /  kisvállalkozás / középvállalkozás / nem tartozik a törvény hatálya alá.3 

 

 
Kelt: 
 

………………………………  
cégszerű aláírás 

 

                                                 
3 A megfelelő aláhúzandó! 
 



TELJESSÉGI NYILATKOZAT  
 

 „A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója és energetikai 
korszerűsítése - 2018”  tárgyú ajánlathoz. 

 
 

Ajánlatkérő neve, címe: Lengyeltóti Város Önkormányzata, 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.   

A közbeszerzés tárgya: A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső 

rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése – 2018. 

 

 

Tisztelt ajánlatkérő! 

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozunk, hogy miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény alapján indított közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott eljárást megindító felhívás és 

közbeszerzési dokumentumok feltételeit részletesen áttekintettük, az azokban rögzített pénzügyi és 

műszaki, szakmai feltételeket a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, és amelyek kézhezvételét ezennel 

igazoljuk, ajánlatot kívánunk tenni az ajánlattételi dokumentációban részletezett kivitelezési feladatok 

szerződéses és jogszabályi feltételeknek megfelelő módon történő maradéktalan megvalósítására az 

ajánlat részét képező felolvasólap szerinti ajánlati áron. 

Az ajánlati ár magában foglalja az összes, közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatokat. 

 

Beleegyezünk, hogy az eljárást megindító felhívás 23.) pontja értelmében az ajánlattételi határidő 

lejártától számított 60. napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve 

kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban 

és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.  

 

Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az ajánlati kötöttség időtartamára kötelező érvényű számunkra.  

 

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokat, és az 

abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten 

nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül. 

 

Kelt:  

        cégszerű aláírás 

 



 NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 4 
 

A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (KBT.) 62. § (1) g)-k) és m) és q) 
pontja  

TEKINTETÉBEN 
 

„A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója és energetikai 
korszerűsítése - 2018” 

 
tárgyú ajánlathoz. 

 
 

Ajánlatkérő neve, címe: Lengyeltóti Város Önkormányzata, 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.   

A közbeszerzés tárgya: A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső 

rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése – 2018. 

 
Alulírott …………………………, mint a(z) ………………(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint az 
eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és más gazdasági szereplő, aki: 
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés: 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis 
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az 
érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő 
adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy 
a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni 
az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási 
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy 
az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, 
hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások 
tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 

                                                 
4   Megjegyzés:  Az Ajánlattevőnek Közös ajánlattétel esetén minden tagnak egyszerű nyilatkozat formájában kell 

megtennie. 
 
 



közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. 
§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;  
 

     A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § (1) bekezdés g) pont gb) 
alpontja szerinti, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc) alpontjára 
történő hivatkozás helyett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti 
hivatkozást szükséges érteni – az esetleges félreértések elkerülése, kiegészítő tájékoztatások 
számának csökkentése érdekében. 

 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más 
módon orvosolni; 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként 
kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési 
Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 
napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.  

 
Nyilatkozunk továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, hogy a 

szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, valamint más szervezetet. 

 
Kelt: 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 



NYILATKOZAT ALVÁLLAKOZÓK VONATKOZÁSÁBAN  
a 

 „A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója és energetikai 
korszerűsítése - 2018” 

 
tárgyú ajánlathoz. 

 
 

Ajánlatkérő neve, címe: Lengyeltóti Város Önkormányzata, 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.   

A közbeszerzés tárgya: A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső 

rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése – 2018. 

 
 

Az ajánlat benyújtásakor ismert  
Vállalkozó neve:  …………………………………………… 
Vállalkozó székhelye: …………………………………………… 
 
Az ajánlat benyújtásakor ismert  
Kapacitást nyújtó szervezet neve:  …………………………………………… 
Kapacitást nyújtó szervezet székhelye: …………………………………………… 
 
 
 

 
 

 
Kelt: 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS KB) ALPONTJA ALAPJÁN 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 

foglaltaknak megfelelően 
 

„A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója és energetikai 
korszerűsítése - 2018” 

 
tárgyú ajánlathoz. 

 
 

Ajánlatkérő neve, címe: Lengyeltóti Város Önkormányzata, 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.   

A közbeszerzés tárgya: A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső 

rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése – 2018. 

 
 

Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre 
jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) alpontjában foglaltaknak megfelelően ezennel 
kijelentem, hogy cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet 
 

1. szabályozott tőzsdén jegyeznek/nem jegyeznek szabályozott tőzsdén5 

2. 6 

a. ) Nyilatkozunk, hogy társaságunknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

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

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

tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:  

Név: 
Állandó lakóhely: 
 
Név: 
Állandó lakóhely: 

 
A tulajdonosok számának megfelelően bővítendő! 
 
b.) Nyilatkozunk, hogy társaságunknak nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.  
 
c) Nyilatkozunk végül, hogy társaságunkban nincs közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező olyan jogi személy vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az előbbi pontokban rögzített feltétel 
fennáll.  

 
Kelt: ……………………… 

                                                 
5  A megfelelő aláhúzandó! 
 
6  Amennyiben ajánlattevőt  nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az a.), vagy b.) pont közül a megfelelő pont 
aláhúzandó! 
 



 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
Értelmezés: 
a) Pénzmosásról szóló törvény: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény. A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja 

vonatkozásában a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos:  

r) tényleges tulajdonos: 
  ra)13 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 

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

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a 
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá 
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; 

 
b) Szabályozott tőzsde: A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 5. § (1) 

bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot kell érteni. (A szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja 

az alábbi linken:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF


 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

SZEMÉLYES ADATOK  

Név, lakcím:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

NÉVJEGYZÉKBE VÉTELÉNEK IDŐPONTJA  

 

 

Névjegyzékbe vétel időpontja Intézmény megnevezése, ahol 

névjegyzékbe vették 

  

A NÉVJEGYZÉKBE VÉTELÉT KÖVETŐEN 

SZERZETT ELŐÍRT FELELŐS MŰSZAKI 
VEZETŐI SZAKTERÜLETEN SZERZETT 

SZAKMAI GYAKORLATI IDŐ ISMERTETÉSE 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben 

visszafelé!) 

 

A projektek ismertetése, kezdési és 

befejezési időpontjai (legalább év-hónap 
pontossággal) 

Betöltött pozíció megadása 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, 

nap) 
 

  (szakember saját kezű aláírása) 

 

 
 
 



 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

„A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója és energetikai 
korszerűsítése - 2018”  tárgyú ajánlathoz. 

 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
(tervezet)  

 
amely létrejött egyrészről Lengyeltóti Város Önkormányzata (székhely: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 
2., adószám: 15787393-1-14, képviseletében eljár: Zsombok Lajos polgármester) mint megrendelő 
(továbbiakban: Megrendelő), és  Szent Jakab Plébánia Lengyeltóti (székhely: 8693 Lengyeltóti, Szent 
Erzsébet tér 3., adószám: 19947925-1-14, képviseletében eljár: Vajda Gábor) mint megrendelő 
(továbbiakban: Megrendelő), 
  
másrészről a …………………………………. (székhely: …………………………., adószám: 
……………………….., pénzforgalmi számlaszám: ………………………………….., cg.: 
……………………………….; képviselő: …………………………. ügyvezető; kivitelezői 
nyilvántartási azon.: …………………………………..) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:  

 
1. A szerződés tárgya  

 
1. Megrendelők megrendelik, Vállalkozó pedig elvállalja a Szent Jakab Plébánia, Lengyletóti belterület 
23. hrsz.-ú, ténylegesen Lengyeltóti, Templom tér 1. szám alatt található épületének felújítási és 
energetikai korszerűsítési munkáit a 2018. február 15. napján megküldött ajánlattételi felhívásban és 
mellékleteiben megfogalmazott és elvárt műszaki tartalommal.  
 
Felek egyezően nyilatkoznak és rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti beruházás a 
1778431465 (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.) számú „Településkép, közösségi tér fejlesztése” című felhívásra 
„Parókia felújítása Lengyeltótiban” című projekt tárgyában benyújtott pályázattal elnyert és a 
673/5401/126/4/2017 iktató számú támogatói okirattal igazolt támogatás felhasználásával valósul meg, 
azaz a fenti projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a 
hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik a 
finanszírozás. 
 
Megrendelők közül Lengyeltóti Város Önkormányzata, mint a Szent Jakab Plébánia Lengyeltóti 
nevében is eljáró ajánlatkérő „A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső 
rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése  – 2018” címen közbeszerzési eljárás folytatott le a 
2015. évi CXLIII. sz. törvény a közbeszerzésekről 115. § alapján építési beruházás kivitelezőjének 
kiválasztására. Ezen eljárásnak a nyertes ajánlattevője a jelen szerződést vállalkozóként aláíró személy 
lett. Az ezen eljárásban a nyertes ajánlattevő által benyújtott beárazott költségvetés jelen szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
2. Vállalkozó feladata a kivitelezési munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy az 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas legyen.  
 
3. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni.   
  

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése  
 

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.  
 



2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja:  
……………………...- + ÁFA  azaz …………………………..………………………00/Ft + ÁFA  
 
3. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, 
stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további 
fizetési igényt Megrendelőkkel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve a késedelmi 
kamatot.  
 
5. Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá hogy jelen szerződés 
rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. 
 
6. Az átalánydíj a Megrendelők által szolgáltatott árazatlan költségvetés szerint a Vállalkozó 
költségvetése alapján került meghatározása.  
 
7. Megrendelők pót-, és többletmunkaigényt nem fogadnak el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a 
szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy – jelen szerződés aláírásával 
kijelenti, hogy teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, 
hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, 
berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így pót-, ill. többletmunkaigényéről jelen 
szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, 
továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói 
díj teljes mértékben fedezetet nyújt. 
 
8. A pót-munkára csak a felhívásban nem szereplő, az ajánlattételkor az ajánlattevőtől, mint hasonló 
tevékenységet üzletszerűen végző gazdasági szereplőtől elvárható gondossággal előre nem látható okból 
kerülhet sor.  
 
9. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti, és jelen vállalkozási 
szerződés tárgyát képező beruházás a 1778431465 számú „Településkép, közösségi tér fejlesztése” 
című felhívásra „Parókia felújítása Lengyeltótiban” című projekt tárgyában benyújtott pályázattal 
elnyert és a 673/5401/126/4/2017 iktató számú támogatói okirattal igazolt támogatás felhasználásával 
valósul meg, azaz a fenti projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában 
történik a finanszírozás. 
 
10. Tekintettel a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt szabályokra, azaz tekintettel arra, hogy a 
közbeszerzés tárgya építési beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot 
meghaladja, az ajánlatkérő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 
számított – teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét 
biztosítja.  
 
11. Az ellenszolgáltatás utólag, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 135. § (1), (3) és (6) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 30 napos fizetési 
határidővel, átutalással, forintban (HUF) kerül megfizetésre. A vállalkozó három számlát állíthat ki, az 
elsőt, egy részszámlát a beruházás 33 %-os készültségi fokánál, az addig elvégzett feladat kimutatással és 
a műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt megjelölésével a munkafázis vonatkozásában, a második 
részszámlát a beruházás 66 %-os készültségi fokánál, az addig elvégzett feladat kimutatással és a 
műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt megjelölésével a munkafázis vonatkozásában, míg a 
harmadik számla (végszámla) kiállítására a beruházás 100 %-os megvalósulása, teljesítési igazolás, és a 
teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr általi igazolt teljesítése esetén jogosult. A teljesítést igazoló 



okiratok a számlák mellékletét kell, hogy képezzék.  
 
A számlák kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint, a Kbt. 135. §-ában foglalt 
rendelkezésekkel összhangban a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően 
utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással.  
 
Amennyiben a vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Megrendelők a 
Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltérően, a 322/2015. (X.30.) sz. korm. r. –
nek megfelelően az alábbi szabályok szerint fizetik ki a szerződésben foglalt ellenértéket: 
 
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, 
hogy közülük melyikük mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.   
 
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból és egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 
számláikat.  
 
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, 
a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét. 
  
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 
szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – 
15 napon belül átutalja az ajánlattevőknek.  
 
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja.  
 
f) az ajánlattevőként szerződő felek az e) pont szerinti átutalások igazolásának másolatait kötelesek 
átadni az ajánlatkérőként szerződő félnek 
 
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél  – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a 
kifizetésre köteles szervezet – 15 napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek. 
 
A vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontok szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének a 
csökkentésére alkalmasak.  
 
 Amennyiben a vállalkozónak, vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes 
igazolás alapján köztartozása van, Megrendelők a vállalkozói, ill. az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
köztartozás erejéig az Art. 36/A § (3) bek. szerint visszatartják.  
 
A szerződő felek kizárólag jelen szerződés 2. fejezete 11. pontjának g) alpontja szerinti ellenszolgáltatás 
halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bek. foglaltaknak megfelelően. A 
vállalkozó – amennyiben valamely alvállalkozót köztartozás terheli – a köztartozás erejéig visszatarja a 
jelen szerződés 2. fejezete jelen pont g) alpontja szerinti kifizetést. Abban az esetben, ha az ajánlattevő a 
köztartozás fennállása ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az 
alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az Áfa-ra nem 
terjed ki.   
 
12. Megrendelők az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag 30 



napos fizetési határidejű átutalással, forintban (HUF) teljesítik. A kibocsátott igazolásokat, kifizetéseket 
mindig az elvégzett műszaki tartalomnak megfelelően kell elkészíteni. 
 
Megrendelők tartalékkeretet nem határoznak meg.  

 
3. Szerződési biztosítékok  

 
1. Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződésben 
rögzített bármely teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A 
késedelmi kötbér mértéke 0,5 % / nap. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződést Megrendelők 
azonnali hatállyal felmondhatják, meghiúsulásnak tekintik és egyben követelni jogosultak a meghiúsulási 
kötbért is. 
 
2. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben Vállalkozó adott megrendelésre 
vonatkozóan a teljes nettó vállalkozói díj 20%-át elérő késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. A vállalkozó nem teljesítése esetén, megrendelők a kötbért 
meghaladó kártérítési igényét is érvényesíthetik a vállalkozóval szemben. 
 
3. A Megrendelők az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesítik, melynek a Vállalkozó 
köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat 
kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem 
menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. 
 
4. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható 
károkért.  

 4. Teljesítési határidő 
 
1. Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét: legkésőbb 2018. december 31. napjában 
határozzák meg.  
  
2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési 
határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló 
alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal 
kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés 
határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.  
  
3. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő 
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. 
  

5. A munkaterület átadása, munkavégzés  
  
1. A munkaterületet a Megrendelők várhatóan legkésőbb 2018. április 1. napján adják át a 
Vállalkozónak. Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) korm. r. alapján a kivitelezés megkezdésekor építési 
naplót nyit, amely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az 
elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az építési naplót naponta és folyamatosan szükséges 
vezetni a munka befejezéséig, és köteles azt az illetékes személyek, azaz a megrendelő, és a műszaki 
ellenőre, a tervezők számára mindenkor hozzáférhető helyen az építési területen tartani.  
 
2. Felek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a 
munkavégzés helyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzés a tényleges 
munkavégzés helyén megkezdhető. Felek rögzítik, hogy a munkaterület a szerződéskötéskor 
megfelelőnek minősül. 



 
3. Vállalkozó kivitelezési munkáinak energiaigényét saját maga köteles biztosítani. 
 
4. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi 
szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő ill., harmadik 
személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki 
felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért. 
 
5. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Felel 
különösen mindazon károkért, amelyek ezen kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből 
adódik. 
 
6. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos 
hulladéklerakó helyre szállítani (pl. NHSZ Zöldfok Zrt. által üzemeltetett somi szeméttelep), valamint 
ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni. 
 
7. A munkaterületen a napi munkavégzést követően hulladék nem maradhat. 
 
8. A teljesítés során munkát végezni csak munkanapokon 07.00 órától 17.00 óráig lehet. 
 
9. Vállalkozó köteles a közlekedés lehető legkisebb zavarásával az építési tevékenységet ellátni. 
Vállalkozó köteles – amennyiben szükséges – a forgalom korlátozásához, eltereléséhez szükséges 
valamennyi intézkedést (különösen egyeztetés, engedélyeztetés, szükséges tervek elkészítése, kitáblázás) 
ellátni. Ezen kötelezettségéből a Megrendelőre, ill. harmadik személyekre háruló károkért szintén teljes 
anyagi felelősséggel tartozik.  
  

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozat tétel 
 
1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti 
titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel 
kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely más jogszabályok 
szerint nyilvános adatnak minősül. 
 
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel 
tartozik. 
 
3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján 
munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb 
személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, 
mint saját magatartásáért felel.  
 
4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, bármely a szerződéssel 
kapcsolatos adatot, tényt kötelesek haladéktalanul egymás tudomására hozni. 
 
5. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik 
jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez 
alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható.   
  
Megrendelők részéről:   
…....................................... 
…....................................... 
Tel:84/........................ ….. 
e-mail : ….......................... 



  
Vállalkozó részéről:  
………………………………………………………….. 
    ügyvezető  
Tel/fax: : ……………………………………………….  
E-mail:……………………………………………  
  
6. Megrendelők és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 3 
munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni. 
 
7. Megrendelők jogosultak a kivitelezés során bármikor a munkaterületen a munkavégzést ellenőrizni. 
 
8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, 
ha a Megrendelők ellenőrzési kötelezettségüket nem, vagy nem megfelelően teljesítették.  
  

7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás 
 
1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőket köteles „készre jelentés” 
formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelők 
kötelesek az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdeni. Az átadás-átvételi eljárás 
maximális időtartama 30 nap. 
 
2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben 
felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a 
hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében az 5 munkanapot. 
 
3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az elvégzett munka mindaddig nem kerül átvételre, amíg a teljes 
teljesítés hiány-, és hibamentes nem lesz. 
 
4. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a 
Megrendelőket, akik a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszik. Az átvétel feltétele továbbá hogy 
Vállalkozó ezen időpontig valamennyi keletkezett hulladékot, ideiglenes szerkezetet, felvonulási 
épületet, gépeit, berendezéseit, ill. a munkavégzéshez használt egyéb vagyontárgyait (alvállalkozóira is 
kiterjedően), továbbá a fel nem használt építőanyagokat a munkaterületről elszállítsa.  
  

8. Vegyes és záró rendelkezések 
 
1. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. vállalkozási, ill. építési szerződésre vonatkozó 
szabályai irányadók.  
 
2. Megrendelők jogosultak elállni a szerződéstől, ill. azt azonnali hatállyal felmondani, különösen ha:  
a) a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul;  
b) a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a 
cégbíróságnál benyújtásra került;  
c) a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul;  
d) a Vállalkozó a megrendelésben megjelölt véghatáridőt a következményekre történő figyelmeztetés 
ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulaszt;  
e) Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,  
f) Vállalkozó magatartása vagy mulasztása miatt harmadik személyt baleset vagy egyéb módon kár éri.  
  
3. A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 
 
4. Megrendelők és Kbt. 136. § (1) bek. alapján előírják a nyertes ajánlattevő részére, hogy a nyertes 



ajánlattevő nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontok szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
a csökkentésére alkalmasak, továbbá, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a 
megrendelő számára megismerhetővé teszi a tulajdonosi szerkezetét, és a 143. § (3) bek. szerinti 
ügyletekről haladéktalanul értesíti az ajánlatkérőt.  
 
5. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az 
irányadók.  
 
6. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták 
eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Siófoki Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességét.  
 
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, jóváhagyólag 
aláírják.  
  
Lengyeltóti, 2018. …………………..          Lengyeltóti, 2018. …………………..  
  
  
 
 
 
 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata Szent Jakab Plébánia Lengyeltóti …………………………. 
Képv.: Zsombok Lajos polgármester          Képv.: Vajda Gábor   
    megrendelő      megrendelő    vállalkozó 
   
 
 
 
 
 
Jogi ellenjegyző:      Pénzügyi ellenjegyző:   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ALVÁLLALKOZÓK BEJELENTÉSE 
a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján 

 
„A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső rekonstrukciója és energetikai 

korszerűsítése - 2018” 
 

tárgyú ajánlathoz. 
 

 
Ajánlatkérő neve, címe: Lengyeltóti Város Önkormányzata, 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.   

A közbeszerzés tárgya: A lengyeltóti Szent Jakab Plébánia épületének felújítása, külső 

rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése – 2018. 

 
 

Vállalkozó neve:   …………………………………………… 
Vállalkozó székhelye: …………………………………………… 
 

 
Alulírott …………………………, mint a(z) ………………(cégnév, székhely) cégjegyzésre 

jogosult képviselője a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján nyilatkozom,  hogy a szerződés teljesítésébe az 
alábbi alvállalkozókat kívánjuk bevonni: 

 

 Alvállalkozó(k) neve(i), 
székhelye(i) 

Munkarész megnevezése 
Munkarész nagysága %-
ban (amennyiben ismert, 
megadása nem kötelező) 

1  
  

2    

3    

Alvállalkozói teljesítés (munkarészek aránya)összesen:     

 
Nyilatkozunk, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) 

és m) és q) pontja, valamint a Kbt. 62. §. (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya. 
 
 
Kelt: 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 


