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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levelezési címe; Készenléti 

Rendőrség 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49., Tel.: +36-1-469-2778 Fax: +36-1-469-2785, e-
mail: kr@kr.police.hu  
Ajánlatkérő technikai azonosítószáma: AK15408 

 
Kapcsolattartási pont: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály, 1145 

Budapest, Róna u. 124., Irodaépület, fszt. 10. sz. iroda, Tel.: 460-7185; telefax: 460-7182, e-
mail: fretscho@kr.police.hu 

  2. A választott eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján nyílt eljárás. 

 
3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, pénzügyi feltételei: Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg közvetlenül, elektronikus 

úton küldi meg az ajánlattevőknek.  
 
4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:  

„KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási 
munkálatai”  

KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor, 40 db 
kutyabox felújítási munkálatainak főbb mennyiségei az alábbiakszerint: 
- 38 db vb. elválasztó fal bontása 
- 387 m2 aljzat bontása 
- 40 db elválasztó fal építése válaszfaltéglából, vakolással, festéssel együtt 
- trapézlemez fedés készítése 
- 40 db vízszintes rácsozat felújítása, kiegészítése 
- villámvédelem és világítás kialakítása 
NUTS kód: HU 102 
CPV kód: 45216000-4 

 5. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés  
 

6. A szerződés időtartama, teljesítés határideje:  A szerződés Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és Felek általi szerződésszerű 
teljesítésig tart. 
A teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 90 nap kivitelezési idő.  

 7. A teljesítés helye: KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. 
kennelsor. 
 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás:  
Az ajánlattétel, a szerződés, kifizetések és az elszámolások pénzneme a HUF.  



4 
 

Ajánlatkérő, figyelemmel a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra – tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg 
igénybe vételét biztosítja. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) 
bekezdés rendelkezései szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 
belül köteles kifizetni. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ra. 
Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezését 
követően. 
A számlák kifizetése, az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (1), (2), 
és (6) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően történik. 135. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél 
a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 
legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. (2) Építési beruházás 
megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli 
értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi 
eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére 
figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére 
a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
(6) Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 

 
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.  

 9. Az ajánlatok értékelési szempontja: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték 
arány. 
 

Értékelési szempont Súlyszám Értékelés módszere 
1.Ajánlati ár (Ft) 70 fordított arányosítás 
2. Megajánlott jótállás (év) 5 egyenes arányosítás (min 3 év, 

max. 10 év) 
3. Építési területen felelős 

műszaki vezető pozícióra 
alkalmazni kívánt (MV-É) 
szakember építési területen 
szerzett 36 hónap feletti 
szakmai 
többlettapasztalata (hó)
  

25 egyenes arányosítás (min. 36 
hónap, max. 84 hónap) 

 
Az 2. értékelési részszempont legkedvezőbb szintje: 10 év, melynél kedvezőbb megajánlás 
esetében is a kiosztható maximális pontszámot kapja az ajánlattevő. Az ajánlati elem 
legkedvezőtlenebb szintje 3 év, melynél kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el, az ajánlat 
érvénytelen.  
 
A 3. értékelési részszempontnál  
Ajánlatkérő jelen értékelési szempont kapcsán rögzíti, hogy a „felelős műszaki vezetői pozíció” 
kizárólag a pozíció megnevezéseként szerepel, nem pedig ajánlattételi szakaszban igazolandó 
jogosultságra vonatkozó előírás. 
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3. részszempont: a teljesítésbe bevonni kíván 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékelt 
IV.1 rész szerinti „MV-É” jogosultság megszerzéséhez előírt végzettséggel (vagy azzal 
egyenértékű) és legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberépítés területén 
szerzett összesen 36 hónap feletti többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.  
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő a felelős műszaki vezető szakember esetében a felelős 
műszaki vezetői nevesített gyakorlatot fogadja el.  
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak 
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
Az ajánlattevőknek a bemutatott 1 fő szakember építés területén szerzett 36 hónap feletti 
többlettapasztalatot kell megajánlaniuk. Amennyiben a szakember tapasztalata nem haladja meg 
a 36 hónapot, a felolvasólapon ajánlattevőnek 0 hó értéket kell szerepeltetniük. 
Az MV-É felelős műszaki vezető szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan 
figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat 84 hónap, mely a maximálisan adható 100 
pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 84. hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési 
szempontot. 
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamának számításánál naptári hónapot vesz figyelembe 
(pl. 2000.01-2000.02-ig tartó tapasztalat esetén 2 hónap a figyelembe vehető időtartam) és 
ajánlattevőknek ajánlataik megtételekor is így szükséges megajánlásaikat számolni. 
Ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani a megajánlott szakember szakmai 
önéletrajzát, végzettségét igazoló dokumentumának másolatát, valamint a rendelkezésre 
állási nyilatkozatát.  

 
10. Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) g-k), m) és q) 
bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  

 
 

Kizáró okok igazolási módjai: 
Az ajánlattevőnek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet 17. §-ban foglaltaknak 
megfelelően kell igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) g-k), m) és q) bekezdéseinek 
hatálya alá.  
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése 
szerint kell eljárnia.  

 
Így a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) 
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben arról, hogy az 
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.  

 
Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró 
okok fenn nem állásáról. 
 
Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára.  

 
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában 
meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági 
szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan 
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja ajánlatkérő. 
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Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével 
bármely egyéb kizáró ok fennállása esetén élhet a Kbt. 64. §-ban szereplő öntisztázással. 
Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek a részéről a kizáró ok az 
eljárás során következett (Kbt. 74. § (1) bek. a) - b) pont). 
Nyilatkozatok és igazolások keltezése nem lehet régebbi, mint az ajánlati felhívás 
megküldésének napja.  

 
11. Alkalmassági követelmények a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján: 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés második mondatára figyelemmel nem határoz meg 
alkalmassági követelményeket. 

 
12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít ajánlattevők számára.  

Amennyiben a hiánypótlás késve, a hiánypótlási határidő lejárta után érkezik a benyújtásra előírt 
címre, annak tartalmát ajánlatkérő nem veszi figyelembe. 

 
14. Ajánlattételi határidő: 2017. június 9. 10:00 óra  

 
15. Az ajánlat benyújtásának helye:  - a bontás napját megelőző munkanapig 9:00-13:00 óráig, a bontás napján 9:00-10:00 óráig 

a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (1145 Budapest, 
Róna u. 124., Irodaépület, fszt. 10. sz. iroda) címen. 

 
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok 

kerülnek bontásra, amelyek a fenti címre a bontás megkezdéséig beérkeztek. Ajánlatkérő kéri 
figyelembe venni az objektumba való belépés és adminisztráció időigényét. 

 16. Annak meghatározása, hogy részekre történő ajánlattétel megengedett-e: Nem. 
Indoklás: Az ajánlatkérő - a Kbt. 61. § (4) bekezdésében előírtakra tekintettel - megvizsgálta, hogy 

a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé 
teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, és az alábbi indokok alapján azt 
elvetette: 
Az épület egy funkcionális és gazdasági egységet alkot, műszakilag nem választható szét.  
 17. Annak meghatározása, hogy többváltozatú (alternatív) ajánlat tehető-e: Nem. 

 18. Az ajánlattétel nyelve: magyar. 
 19. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság 

Közbeszerzési Osztály (1145 Budapest, Róna u. 124., Irodaépület, fszt. 10. sz. iroda)  
 20. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) alapján az ajánlatok 

felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek 
jelen. 

 
21. A tárgyalás időpontja, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt 

alapvető szabályok: 
 Ajánlattevő nem tart tárgyalást. 
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22. Az ajánlati kötöttség időtartama: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján folytatja le 
az eljárást, mely a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben való szabályait alkalmazza, a 115. § (1) 
bekezdésében foglalt eltérésekkel. A Kbt. 81. § (11) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő 
pedig az ajánlatához a benyújtás időpontjától van kötve. Az ajánlati kötöttség időtartama – arra 
való tekintettel, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására folyamatba épített ellenőrzés mellett 
kerül sor – az ajánlat benyújtásától számított 60 nap. 

 
23. Tájékoztatás az eljárás eredményéről: Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését 

követően írásbeli összegezést készít, és azt minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon 
vagy elektronikus úton megküldi, amely tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes 
ajánlat kiválasztásának indokairól a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján. 

 24. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegezés megküldésének napját követő 6. 
nap, amennyiben ez nem munkanapra esik, az ezt követő legközelebbi munkanap.  

 
25. Egyéb információk – az ajánlathoz csatolandó egyéb nyilatkozatok, dokumentumok: 

 
25.1. A Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap/kereskedelmi ajánlat. 

 
25.2. Árazott költségvetés 

 25.3. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint. (A nyilatkozatot eredeti példányban 
kell benyújtani Ajánlattevőnek). 

 
25.4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló 

megállapodást, melyben az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés 
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, a 
közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni. A Kbt. 140. §-ára 
tekintettel ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 

 
25.5. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. szerinti besorolásáról. 
 

25.6. Az ajánlattevő a saját vonatkozásában, az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a 
közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve a számára a Kbt. 65. § (7) bekezdés 
szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó 
szervezet, személy) tekintetében csatolja az aláírási címpéldányokat vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, 
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. 
Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), csatoljanak közokiratba vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását 
is tartalmazza arról, hogy az ajánlatot jegyezheti(k). 

 
25.7. Az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a 

közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, az ajánlattevő által ezen részek tekintetében az ajánlattétel időpontjában  
már ismert alvállalkozókat. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is meg kell 
tenni. 
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25.8. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és végrehatási 
rendeletei rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

 
25.9. Az ajánlatot 1 (egy) papíralapú példányban kell benyújtani, valamint 1 példányban nem 

módosítható, vírusmentes, PDF formátumban (szkennelve) adathordozón (pl. CD) is csatolni 
kell a papíralapon benyújtott ajánlathoz mellékelve. Ajánlatkérő nyilatkozatot kér mellékelni 
az adathordozón és a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmának egyezőségére vonatkozóan. 
Amennyiben az ajánlat  példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő az eredeti, 
papír alapú példányt tekinti irányadónak, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre.   

25.10. Az Ajánlatkérő által küldött valamennyi hivatalos (telefax, vagy e-mail) értesítést külön 
kérés nélkül is írásban telefaxon (061/460-7182 számra) vagy elektronikusan a 
fretscho@kr.police.hu címre vissza kell igazolni.  

 
25.11. A nyilatkozatok (cégszerűen aláírva), dokumentumok a Kbt. 47 § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján egyszerű másolatban is benyújthatók, azonban a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti 
nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon, eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia. 

  
25.12. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása 

esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell 
nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni. A 
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 

 
25.13. Az ajánlatkérő a Kbt. 131 §. (6) bekezdése szerint az eljárás nyertesével – vagy annak 

visszalépése esetén a következő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőnek minősített 
ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha a következő legkedvezőbb ajánlattevőt az ajánlatok 
elbírásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 

 
25.14. Amennyiben ajánlattevő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, úgy 

ajánlattevő csatolja az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 60 napnál nem régebbi 
cégkivonatának egyszerű másolati példányát. 

 
25.15. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia az adathordozón benyújtott ajánlatára és az eljárás 

során benyújtandó iratokra vonatkozóan. 
 
 
25.16. Amennyiben Ajánlattevő, illetőleg az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő 

alvállalkozója, illetve ajánlattevő számára a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti, az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet) szervezet cég ügyében 
el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy köteles(ek) az ajánlathoz csatolni ezen 
szervezet(ek) tekintetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is 
meg kell tenni.  

25.17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 Jótállás: ajánlattevő által megajánlott, de min. 3 év. A jótállási idő kezdete a műszaki átadás 

– átvétel napjától kezdődik és az ajánlattevő által megajánlott ideig tart. 
 Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér alapja a vállalkozói díj nettó – áfa nélküli – 

szerződéses értéke, mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a, 
de minimum 5000 Ft, maximuma a vállalkozói díj nettó ellenértékének 15%-a. 

 Meghiúsulási kötbér: Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt felmondani, 
amennyiben a Vállalkozó a vállalt teljesítési határidőt legalább 15 naptári nappal meghaladja, 
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vagy a Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Megrendelő ebben az 
esetben meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozói díj nettó – 
áfa nélküli – szerződéses értéke, mértéke 15% 

 Hibás teljesítési kötbér: Ajánlattevő ha olyan okból, amelyért felelős minőségileg 
kifogásolható munkát végez, Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a 
vállalt feladat késedelmes teljesítése esetén, arra az időre, mely a hiba jelentésétől a 
kifogástalan minőségben történő teljesítésig tart. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően – abban 
az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 
szerződést. 
25.181 . Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozóan megkötött, vagy a 
konkrét projektre vonatkozóan kiterjesztett a 322/2016. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a 
szerződéskötés időpontjától a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló – legalább 
40 millió forint/év és legalább 25 millió forint/káresemény mértékéig terjedő építőipari, szerelési, 
vagyoni kárértékre vonatkozó C.A.R. rendszerű, összkockázatú (dologi-és felelősségi) építés-szerelési 
biztosítással.  Vállalkozó C.A.R. biztosítási kötvényének másolata a szerződés mellékletét képezi. 
Ajánlattevő ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a jelen pontban megfogalmazott feltételeknek 
mindenben megfelelő felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában, a sikeres műszaki átadás-
átvétel időpontjáig rendelkezni fog. 
25.19. Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy tudomása szerint a bűnügyi nyilvántartásban sem ő, 
sem pedig munkavállalói nem szerepelnek. Nyertes ajánlattevő – Ajánlatkérő külön kérése esetén – az 
objektum területére történő belépést megelőzően megküldi a teljesítésben résztvevők 30 napnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványát. 
25.20 Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 
25.21 Irányadó idő: A felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, továbbá a közbeszerzési 
eljárás során az Ajánlatkérő által valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő 
szerint értendő (a www.pontosido.hu weboldal Budapesti idő adata alapján) 
25.22 Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1), (2), és (5) bekezdéseiben 
foglaltakra, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. és 28. § foglaltakra. 
25.23. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja ajánlattevőket, 
hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

 
26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. május 23.  
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  I. KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
 
1. KÖLTSÉGEK, AZ AJÁNLAT NYELVE 

 1.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie.  

 
1.2. Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, 

továbbá minden, az Ajánlatkérő és Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott 
levelezés, illetve dokumentum nyelve egységesen a magyar. Az ajánlat csak egységes nyelven 
nyújtható be, tehát csak magyarul. 

 
1.3. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 

annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségéről (teljes 
szöveghűségéről) nyilatkozatot kell csatolni cégszerű aláírással ellátva. A fordítás tartalmának 
helyességéért az ajánlattevő felelős. 

 
2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 2.1. Az ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel 
közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként sem vehet részt, és más ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát nem igazolhatja.  

 
2.2. Ajánlattevő részéről tilos az közbeszerzési dokumentumok harmadik félnek történő 

továbbadása, kivéve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és egyéb gazdasági 
szereplők részére szükséges információk biztosítását, továbbá tilos a dokumentáció közzététele 
és a jelen közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása. 

 
2.3. Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. §] 

tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint, 
kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.  

 
2.4. Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a 

nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés 
kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti 
titokhoz fűződő érdekeit is. 

 
 

2.5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás: 
A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást 
tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb 
munkabérről. 
A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a 
teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra 
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tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az 
ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e 
ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 
 
• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Zöld szám: +36-80-204-264 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
• Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 
Székhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
Tel.: +36-1- 299-9090 
Fax: +36-1- 299-9093 
Honlap: www.ommf.gov.hu 
• Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
E-mail: hivatal@mbfh.hu 
Honlap: www.mbfh.hu 
• Nemzetgazdasági Minisztérium 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 
Telefonszám:06-1-795-1400 
Telefax: 06-1-795-0716 
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 
• Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.  
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.  
Tel.: +36-1-303-9300  
Fax: +36-1-210-4255 
Honlap: www.munka.hu 
 
• A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az 
alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei 
Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 
Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap 
„Elérhetőségek” Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és 
tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az 
érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik 
teljesítésében. 
- Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (1132 Budapest, Visegrádi u. 49., postacím:1438 
Budapest Pf. 520., telefon: 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602, e-mail: budapestfv-kh-
mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
- Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügyelősége (1135 Budapest, Lehel út 43-47., Postacím: 1381 Budapest, Pf: 
1265., tel: 06-1-236-3900, fax: 06-1- 236-3999, E-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 
pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu) 
• Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek 
Tel.: 06-80/204-292 
és információs elektronikus postacímén: 
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E-mail: munkaved-info@ommf.gov.hu 
 
 
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 3.1. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni 
ajánlatukba valamennyi, a közös ajánlatban lévő tag által cégszerűen aláírt megállapodásukat, 
amely legalább a következőket tartalmazza: 

 
a) a részt vevő felek nevét, székhelyét; 
b) a közbeszerzési eljárás tárgyát, továbbá a közös ajánlattevők nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak 
venni; 

c) a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért a Ptk. 6:29.§-6:30.§-a alapján egyetemleges 
teljesítési kötelezettségvállalását, egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses 
kötelezettségek teljesítésére, valamint a teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére 
amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek; 

d) a közös ajánlattevők képviseletére jogosultjának megnevezését, valamint az(oka)t a 
természetes személy(eke)t, aki(k) a közös ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat 
tehet(nek), illetve a közös ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak).  

e) a közös ajánlattevők mely tagjának vagy tagjainak kell minden esetben megküldeni (név, 
cím, telefax szám, e-mail cím megjelölésével) a közös ajánlattevő számára megküldendő 
hivatalos iratokat, illetve tájékoztatás(oka)t, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérőnek 
Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös 
ajánlattevő ezen képviselőjén keresztül valósul meg.  

f) a közös ajánlattevők részéről a kapcsolatot az ajánlatkérőként szerződéskötő féllel ki(k) 
fogja/fogják tartani nyertességük esetén. 

g) a közös ajánlattevők tagjainak kötelezettségeinek/feladatainak meghatározását.  
 
3.2. Az együttműködés feltételeit legalább a 3.1 pontban felsorolt tartalmi elemeknek megfelelően 

kell rögzíteni. A közös ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a 
nyilatkozatot a közös ajánlattevő nevében teszik. 

 
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
4.1. Amennyiben Ajánlattevő - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlattételi 

felhívásban, illetve a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) bekezdése 
alapján kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban (levélben és/vagy 
telefaxon, továbbá ezen kívül e-mailben szerkeszthető formátumban) megkeresheti az 
Ajánlatkérőt az alábbi címen: 

Készenléti Rendőrség Költségvetési Igatóság Közbeszerzési Osztály  
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.  
Faxszám: +36-1-460-7182 
Telefon: +36-1-460-7185 
E-mail cím: fretscho@kr.police.hu 

4.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást írásban adja meg, a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján az 
ajánlattételi határidő lejárata előtt ésszerű határidőn belül. 

 
4.3. Jelen eljárásban Ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani. 
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4.4. Ajánlatkérő a megfelelő árajánlattétel érdekében lehetőséget biztosít a teljesítés helyszínének 
megtekintésére, bejárására.  Időpont:  2017. június 01. 10 óra  Helyszín:  2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3.  Találkozási pont:  bejárat  Kapcsolattartó:  Kalapács Zsolt, 30/977-7850 

 
4.5. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban, az 

Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kerülhet sor. Az Ajánlatkérő és a nevében eljáró 
visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási 
formát. 

 
 

5. AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 
 5.1. Az ajánlatot 1 (egy) papíralapú példányban, valamint 1 (egy) CD adathordozón kell benyújtani.  

 
5.2. Az ajánlatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és alá kell írnia az 

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) meg 
vannak hatalmazva arra, hogy Ajánlattevő nevében eljárjanak. (Cégszerű aláírásnak nem 
minősül a nyilatkozatnak az aláírás-bélyegzővel történő ellátása.)  

 5.3. Az ajánlatot minden oldalát (szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat) 
folyamatosan sorszámozva kell benyújtani. Folyamatosan, 1-től kezdődően pozitív egész 
számokkal, egyesével növekvő sorrendben haladva (1,2,3,...) kell sorszámozni. Ajánlattevő a 
számformátum esetében az egész számok előtt nullát alkalmazhat (azaz elfogadott a 001, 
002… sorszámozás is, ahol a nulla darabszáma nem kötött). 

 
5.4. 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. 

 
5.5. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárás a közbeszerzések központi 

ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, 
ezért a Miniszterelnökség kérésének megfelelően:  Az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, nem módosítható, vírusmentes, pdf. 

formátumban (szkennelve) CD adathordozón is csatolni kell a papíralapon benyújtott ajánlathoz mellékelve, nyilatkozni kell továbbá (10. sz. melléklet), hogy ez a példány az 
eredeti papíralapon benyújtott ajánlattal teljes mértékben megegyezik.  Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az esetleges kiegészítő tájékoztatás 
kérést szerkeszthető, elektronikus formában is meg kell küldeni.  Az Ajánlatkérő által küldött valamennyi hivatalos (telefax, vagy e-mail) értesítést külön 
kérés nélkül is írásban telefaxon (06-1/460-7182 számra) vagy elektronikusan 
(fretscho@kr.police.hu) vissza kell igazolni. 

 
6. AJÁNLAT LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 

 6.1. Ajánlattevőnek az ajánlatot zártan (borítékban vagy csomagban) kell benyújtani.  
 

6.2. A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: 
– a következő címet: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési 

Osztály, 1145 Budapest, Róna u. 124., Irodaépület, fszt. 10. sz. iroda. „Fretsch Orsolya a 
címzett kezébe” 
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– az ajánlat tárgyát: „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3. sz.) 
található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai” – az ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi tag) cégbejegyzési okmányokban 
szereplő nevét és székhelyét 

– az ajánlattétel határidejét, valamint 
– a következő megjegyzést: „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel, 

közbeszerzési iratot tartalmaz! ”  
6.3. Amennyiben az ajánlat nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az 

ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.  
 
6.4. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azon ajánlat kerül 

bontásra, amely ezen időpontig a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság 
Közbeszerzési Osztály, 1145 Budapest, Róna u. 124., Irodaépület, fszt. 10. sz. iroda címre 
beérkezett. Az ajánlat személyes benyújtása esetén Ajánlatkérő kéri figyelembe venni az 
objektumba való bejutás és adminisztráció időigényét. A késedelmesen benyújtott ajánlat 
esetén erre való hivatkozást Ajánlatkérő nem fogad el. 
  

 
7. AJÁNLAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 

 7.1. Ajánlattevőnek ajánlatát az alábbi címre és határidőre közvetlenül, esetleg futárral kell 
benyújtania az alábbiak szerint: 

   Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző napig 9:00 és 13:00 óra között, az ajánlattételi 
határidő napján 9:00 és 10:00 óra között a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság 
Közbeszerzési Osztály 1145 Budapest, Róna u. 124., Irodaépület, fszt. 10. sz. iroda címre 

  Az ajánlat postai úton is elküldhető (postai cím: 1903 Budapest, Pf. 314.), de a postai úton 
elküldött ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. (A postai úton 
elküldött ajánlat 1145 Budapest, Róna u. 124., Irodaépület, fszt. 10. sz. iroda. címre 
történő beérkezése esetenként több napot is igénybe vehet.) 

 
7.2. Ajánlatkérő az általa meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatokat, a 

Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. 
 

8. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 
 8.1. Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül, vagy postai 

úton, az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlatok benyújtásának helyére beérkeztek. A 
postai úton elküldött ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn 
belül benyújtottnak, ha annak az ajánlatok bontására kijelölt helyen történő kézhezvételére az 
ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Amennyiben az ajánlatok benyújtása személyes 
átadással történik, ebben az esetben az ajánlatok benyújtásának helyén kívül (pl. központi 
iktatóban, portaszolgálatnál, stb.) benyújtott ajánlatok határidőre történő beérkezéséért az 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 

 
8.2. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kezdi meg az 

ajánlatkérő. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat 
felbontásra nem kerül. 
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8.3. A Kbt. 68. § (2) alapján az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az 
általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 

 
8.4. A bontáson – a felolvasólap/kereskedelmi ajánlat adatai alapján - ismertetésre kerül az 

ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint a bírálati (rész)szempontok alapján 
értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok.  

 
8.5. Ajánlatkérő az ajánlatok – tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok – bontásának 

megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre 
álló anyagi fedezet mértékét. 

 
 

9. AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS 
 9.1. Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel, a Kbt. 71. §-ában 

meghatározott módon hiánypótlást biztosít.  
 

9.2. Ha Ajánlatkérő a hiánypótlás körébe eső hiányt állapít meg, a hiánypótlási felhívásban 
pontosan megjelölt hiányokról, egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes 
Ajánlattevőt. 

 
9.3. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 

nyújtására – a Kbt. 71. § (5) bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben 
megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre 
nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

 
9.4. Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő írásban a Kbt. 67. §-a alapján felvilágosítást 

kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlatban  található nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, a többi Ajánlattevő egyidejű, 
írásban történő értesítése mellett.  

 
9.5. Ugyanazon ajánlati tartalmi elem pótlására ajánlatkérő csak egy alkalommal biztosít 

lehetőséget. 
 

9.6. Ha Ajánlattevő a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt 
határidőben teljesíti, Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe 
az elbírálás során, akárcsak a Kbt. 71. § (10) bekezdésben foglalt egyéb rendelkezés 
esetén. 

 
9.7. Személyes benyújtás esetén Ajánlatkérő kéri figyelembe venni az objektumba való 

bejutás és adminisztráció időigényét. 
 

10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
 10.1. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont a következők szerint: 
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Értékelési szempont Súlyszám Értékelés módszere 

1.Ajánlati ár (Ft) 70 fordított arányosítás 
2. Megajánlott jótállás (év) 5 egyenes arányosítás (min 3 év, 

max. 10 év) 
3. Építési területen felelős 

műszaki vezető pozícióra 
alkalmazni szakember 
(MV-É) építési területen 
szerzett 36 hónap feletti 
szakmai 
többlettapasztalata (hó)
  

25 egyenes arányosítás (min. 36 
hónap, max. 84 hónap) 

 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-10. 
 
Az egyes részszempontokra tett ajánlati elemek értékelése arányosítással történik. Arányosítás 
esetén a legkedvezőbb ajánlati elem maximális 100 pontot, a többi ajánlati elem az ajánlati 
dokumentációban megadott képlettel meghatározott arányosan kevesebb pontszámot kap. 
Ajánlattevő 2 tizedes jegyig számol. 
 
Az értékelés képlete fordított arányosítás (1. bírálati részszempont) esetén: P = (A legjobb / A 
vizsgált) x (P max - P min) + P min  
 
Az értékelés képlete egyenes arányosítás (2. bírálati részszempont) esetén: P = (A vizsgált / A 
legjobb) x (P max - P min) + P min  

 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legelőnyösebb ajánlat az elért legmagasabb 
szakértői pontszám, illetve a legalacsonyabb nettó ajánlati ár] 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
A pontszámítás két tizedes jegyre kerekítve történik. 
 
Az így kapott pontszámok ezután a súlyszámokkal szorzásra majd összegzésre kerülnek. A 
legtöbb pontszámot elért Ajánlat az eljárás nyertese. 
 A 3. részszempont esetében az értékelés módszertani leírása: 
Ajánlatkérő jelen értékelési szempont kapcsán rögzíti, hogy a „felelős műszaki vezetői pozíció” 
kizárólag a pozíció megnevezéseként szerepel, nem pedig ajánlattételi szakaszban igazolandó 
jogosultságra vonatkozó előírás. 
3. részszempont:   a teljesítésbe bevonni kíván 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. 
mellékelt IV.1 rész szerinti „MV-É” jogosultság megszerzéséhez előírt végzettséggel (vagy azzal 
egyenértékű) és legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakember építés területén 
szerzett összesen 36 hónap feletti többlettapasztalata egész hónapban meghatározva.  
Szakmai tapasztalatnak ajánlatkérő a felelős műszaki vezető szakember esetében az értékelési 
feltételben nevesített gyakorlatot fogadja el.  
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Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak 
egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 
Az ajánlattevőknek 1 fő szakember építés területén szerzett 36 hónap feletti többlettapasztalatot 
kell megajánlaniuk. Amennyiben a szakember tapasztalata nem haladja meg a 36 hónapot, a 
felolvasólapon ajánlattevőnek 0 hó értéket kell szerepeltetniük. 
Az MV-É felelős műszaki vezető szakmai tapasztalatának értékelése során a maximálisan 
figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat 84 hónap, mely a maximálisan adható 100 
pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 84. hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési 
szempontot. 
 
Ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani a megajánlott szakember szakmai 
önéletrajzát, végzettségét igazoló dokumentumának másolatát, valamint a rendelkezésre 
állási nyilatkozatát. 
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamának számításánál naptári hónapot vesz figyelembe 
(pl. 2000.01-2000.02-ig tartó tapasztalat esetén 2 hónap a figyelembe vehető időtartam) és 
ajánlattevőknek ajánlataik megtételekor is így szükséges megajánlásaikat számolni. 
Amennyiben ajánlattevő 1 szakembernél önkéntesen többet kíván bemutatni, úgy az ajánlatból 
mindenképpen ki kell derülnie, hogy melyik az az 1 szakember, akinek tapasztalata az értékelési 
szempont szerinti megajánlás alapját képezi. Ennek érdekében ajánlatkérő előírja, hogy a 
felolvasólapon a hónapszám szerinti megajánlás mellé ajánlattevő írja be annak az 1 adott 
szakembernek a nevét, akinek a tapasztalata képezi a megajánlását. Több szakember tapasztalata 
nem adódhat össze egy értékelési szempont vonatkozásában. 

 
 
 

11. AZ AJÁNLAT ÖSSZETÉTELE: 
 11.1. Ajánlattevő ajánlatának elkészítésének megkönnyítése érdekében a dokumentáció 

tartalmazza azokat a formanyomtatványokat/mellékleteket, amelyek használata javasolt. 
Használata esetén kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az Ajánlattevőnek ajánlatában 
elhelyeznie. 

 
11.2. Az ajánlat Tartalomjegyzékét az ajánlat 1. oldalán kérjük elhelyezni. 

 
11.3. A FELOLVASÓLAPOT/KERESKEDELMI AJÁNLATOT a 2.. számú melléklet 

szerinti tartalommal, a Tartalomjegyzéket követően az ajánlattevői nyilatkozat (1. számú 
melléklet) előtt kérjük elhelyezni.  
 
 

Szakmai ajánlat részeként ajánlattevő csatolja a műszaki leírásban található árazatlan 
költségvetés beárazott formában. A felolvasólapon a költségvetésben megadott (mindösszesen) 
nettó ajánlati (össz)árat (Ft) kell megadni.  
11.4. Ajánlattevői nyilatkozat: a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint, az 1. számú mellékletben 

megadott tartalommal.  
 
11.5. Több ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén az 

ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, jelen 
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közbeszerzési dokumentumok „Kiegészítő közbeszerzési dokumentumok” 3. pontjában foglalt 
minimális tartalommal. (adott esetben) 

 
11.6. Nyilatkozat az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerinti minősítéséről (3. számú melléklet). 
 
11.7. Az ajánlattevő nyilatkozata a 4. számú melléklet szerinti tartalommal a Kbt. 66. § (6) 

bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), 
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ajánlattevő által 
ezen részek tekintetében az ajánlattétel időpontjában  már ismert alvállalkozókat. A vonatkozó 
nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is meg kell tenni 

 
11.8. Kizáró okok: 
A kizáró okok fenn nem állásának igazolásához szükséges iratok és nyilatkozatok: 
 
11.8.1. Az ajánlattevő nyilatkozata - a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-a alapján – a Kbt. 

62.§ (1) bekezdésének a) ponttól k) pont kb) alpontig, valamint (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok hiányáról a 5. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 
11.8.2. Ajánlattevő nyilatkozata - a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-a alapján - arról, hogy 

nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá a 5. számú melléklet 
szerinti tartalommal. 

 
 

11.9. Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok: 
 11.9.1. Ajánlattevői nyilatkozat adathordozón benyújtott ajánlatról. (8. számú melléklet) 

 11.9.2. Ajánlattevői nyilatkozat fordításról (7. számú melléklet)(adott esetben). 
 
11.9.3. Az ajánlattevő a saját vonatkozásában, csatolják az aláírási címpéldányokat vagy a 2006. 

évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintákat annak igazolására, hogy az 
ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, személy írta alá. 
Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), csatoljanak teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazza arról, hogy az ajánlatot jegyezheti(k). 

 11.9.4. Amennyiben ajánlattevő adatai nem szerepelnek a www.e-cegnyilvantartas.hu 
adatbázisban, úgy ajánlattevő csatolja az ajánlattételi felhívás megküldésétől számított 60 
napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolati példányát. (adott esetben). 

 
11.9.5. Amennyiben Ajánlattevő cég ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy 

köteles(ek) az ajánlathoz csatolni ezen szervezet(ek) tekintetében a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. (adott esetben) Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, arról 
Ajánlattevő nyilatkozni köteles. (11. számú melléklet). 

 
11.9.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 73. § (4) bekezdése 

szerinti követelményekről (9. számú melléklet). 
 
11.9.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Átláthatósági nyilatkozatát (12. melléklet). 
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11.9.8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott szakember szakmai önéletrajzát és a 

rendelkezésre állási nyilatkozatát (13. és 14. sz. melléklet). 
 
11.9.9. Árazott költségvetés 

a) Az Ajánlattevőnek egyösszegű nettó ajánlati árat (átalányár) kell ajánlatot tennie a 
költségvetés alapján 

b) Az ajánlatban szereplő összegeket teljes egészében magyar forintban kell megadni 
c) A tételekhez tartozó egységárakat áfa (általános forgalmi adó nélkül) magyar forintban kell 

megadni, de tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget, továbbá minden vámot, adót 
és egyéb illetéket, amit a nyertes ajánlattevőnek, mint Vállalkozónak a szerződés alapján, 
vagy bármely más okból kell fizetnie. A nyertes ajánlattevőt, mint Vállalkozót terheli a 
szabadalommal védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az egységárakba kell 
beépíteni. 

d) Az ajánlati ár alátámasztására a részletes műszaki, mennyiségi, minőségi meghatározást a 
tervek, a műszaki leírás (specifikáció), valamint a költségvetés kiírás tartalmazzák. 

e) Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti munkák teljes 
befejezéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges mindennemű feladatra teljes körű, 
az előírt minőségi követelményeknek megfelelő ajánlatot és ennek megfelelő ajánlati árat 
kell adniuk. 

f) A munkák mennyiségeit tételenkénti bontásban a költségvetés kiírás tartalmazza, ezekhez a 
mennyiségekhez kell beírni az egységárakat. 

g) A beárazott költségvetés kiírás tételei a szerződés tartalmának megfelelő teljes 
költségösszeget tartalmazzák. Azoknak a munkanemeknek a költségére vonatkozóan, 
amelyek nem szerepelnek külön tételben, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ezeknek a költségét a 
munkák egyéb tételeinek egységárai és árai tartalmazzák. 

h) Az ajánlati árat a Költségvetési kiírás és (adott esetben) a Kiegészítő költségvetési kiírás 
összegére kell kiszámítani. 

i) A Költségvetési kiírás és az esetlegesen kibocsátásra kerülő Kiegészítő költségvetési kiírás 
tételeihez megadott árnak tartalmazniuk kell a műszaki tartalom előírt minőségben történő 
megvalósításához szükséges ráfordítás összegét, valamint a munka teljes befejezéséig 
várható árváltozásból eredő költségeket. Ezek az árak rögzítettek és nem változtathatók a 
Szerződés teljes időtartama alatt. 

 
11.10. Egyéb információk 

 Az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. 
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Műszaki leírás 
 

Az ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG KUTYAVEZETŐ-KÉPZŐ 
ÉS ÁLLATFELÜGYELETI KÖZPONT (TOVÁBBIAKBAN: KKÁK)  

TELEPHELYÉN (2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3. sz.) TALÁLHATÓ  
V. SZ. KUTYA KENNEL FELÚJÍTÁSA. 

 
A jelenlegi állapot ismertetése: 
A főbejárati út meghosszabbításában található 2 db kutya kennel sor a korábbi években felújításra 

került. A tőle balra található V. sz. kutya kennel sor felújítására (mellékelt É-1 Átnézeti 
helyszínrajzon feltüntetve) kérjük az ajánlatot benyújtani. 

- Az épület mérete: 31,54*12,30 m. 
- Az épületben (továbbiakban kennel) jelenleg 40 db kutyabox található. 

- A jelenlegi kutya boxok kereszt irányú mérete csak 1/3-ad szélességben fedett. A téli időszakban 
a havazás és a fagyás miatt a kennelek takarítása nehezen megoldható. Ezért az épület teljes 
szélességében tetőfedést igényel.  

- A tetőfedést megelőzően el kell végezni a kennel felújítását, mesterséges és természetes 
megvilágítást kell biztosítani, valamint a szükséges villámvédelmet méretezni kell és vissza kell 
építeni a bontott elemeket a szükséges kiegészítő szerelvényekkel. 

- A felújítás után a természetes szellőzést is biztosítani kell az épületben. 
- A csatorna alapvezeték hálózat rendszeresen eldugul, ezért ezt a problémát is meg kell oldani. 

 
Kivitelezési feladatok ismertetése: 
I.)  KUTYA KENNEL FELÚJÍTÁSI MUNKÁK: 
Bontási munkák: 

- Meglévő eresz- és lefolyócsatorna, ereszszegélyek, fallefedések bontása. 
- A meglévő villámvédelmi rendszer bontása. 
- Az épület meglévő hullámpala fedésének az elbontása. 
- A kutya boxok tetején lévő, valamint a bejárati oldalon lévő vas rácsszerkezetek, rácsajtók 

szakszerű, kímélő bontása, új kenneleknél visszaszerelésre kerülnek! 
Ácsszerkezetek elbontása, kivételt a meglévő főállások székoszlopai és könyökfái. 
- Kutya boxok falazatának elbontása: 

- A 40 db kutya box között található 38 db elválasztó vasbeton falat és a vasbeton végfalakat el 
kell bontani. A bontandó falak 4,00 m hosszban vasbetonból készültek, a válaszfalak 
dróthálós betéttel. (Az 1,50 m magas vasbeton elválasztó falakon lévő kb: 0,3 x 1,5 m 
méretű dróthálós betét) 

- A székoszlopok közötti tégla válaszfalak (12 cm vastag, 2,00 m magasan induló és 1,80 m 
magas) elbontása. (elbontás a keresztirányú átszellőzést biztosítja).  Két darab kutya boxként a 
boxok közepén, a hátsó válaszfalban 1-1 db 0,2 x 1,2 m-es szabad nyílás kialakítása a világítás 
elhelyezésére (a méret a lámpatest méretének függvényében változhat). 

- A meglévő falazott, belső kutyaólak (80*120*84,5 cm) elbontása.  
- Folyókákban lévő, elkorrodált vas tartószerkezeti elemek  - bejárati oldalon lévő vas 

rácsszerkezetek tartóinak – bontása 
- Meglévő aljzat (beton és aszfaltréteg elbontása). 
- Járda és a kapcsolódó folyóka bontása. 
- Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre. 

Építési munkák: 
Válaszfalak, végfalak alapozása, padozat helyreállítása: 
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- Az eredeti alaprajznak megfelelően 20-20 db kutya kennel kerül kialakításra úgy, hogy a 
DNY-i oldalon megmarad az eredeti kiosztás, azaz 20 db kennel kerül kialakításra, 
melyből 3 db a veszélyes kutyák tartására alkalmas kialakítást kap, míg az ÉK-i oldalon 20 
db kennel kerül kialakításra, melynek a növendék kutyák tartására is alkalmas kialakítással 
kell készülnie. 

- Új falak alá vasalt betonalap készítése. A kenneleknél új aljzatbeton készítése, a falakkal való 
csatlakozásnál holker kialakítása. Aszfaltozott padlóburkolat készítése 3 cm vastagságban 
AC 8 aszfaltból, a betonnal való csatlakozásnál bitumen szalag elhelyezéssel. Az oldalfalat 
40 cm magasságig C60B1 típusú bitumenes emulzióval kell kezelni. 

- Új beton folyókarendszer készítése, új járdával együtt készítve. A járda felülete dilatálva, és 
csúszásmentesítve kerül kialakításra az épület teljes kontúrját követve. 

Kutya kennelek belső elválasztó falának és végfalának építése, felújítása : 
- Az elbontott vasbeton fal és a vasbeton végfal helyén zsalukőből (ZS-15: 15*50*23 cm) új 

falat kell építeni. Az új zsalukő falak 4,00 m hosszúak és 2,00 m magasak. A zsalukőre nem 
kerül vakolat, a fugákat vízállóan zárttá kell tenni. A falazat alá vízszigetelő lemez kerül 
beépítésre.  

- A két oldalsó végfal (beton végfalak csak kívülről) és a belső megmaradó téglafalak a teljes 
felületükön újonnan vakoltak 3,5 cm vastagságban (alapvakolat+vékonyvakolat), és kültéri 
diszperziós festékkel (fehér színben) festettek. A homlokzati fal külső oldalán gördülőszemcsés 
lábazati vakolatot kell készíteni. A natúr felületű zsalukő falazatot impregnáló kezelésnek kell 
alávetni. (Javasolt impregnáló szer: AQUA-STOP ANIMAL LIFE kennel impregnáló szer, de 
az ajánlattevő is tehet másfajta szerre javaslatot. Ebben az esetben kérjük az impregnáló szer 
leírását az ajánlatba csatolni.).  

Új belső kutyaólak építése: 
- Mindkét oldalon válaszfaltéglából 80 * 120 cm belmérettel, 1,0 m magassággal készülnek 

köztes belső rács elhelyezésével, ahova az infra lámpát el lehet helyezni. A köztes részhez 
elektromos csatlakozót kell készíteni, melyhez a vezetéket falon belül kell eljuttatni, 
kapcsolását a biztosítéktábla mellől falon kívüli vízmentes kapcsolóval kell megoldani. A 
bejárat mellett két oldalon szögvasakat kell elhelyezni 10 cm magasságban, melybe egy 
deszka becsúsztatható az alom benntartása végett. 

-  A kutyaólak vakoltak, kültéri diszperziós fehér festékkel festettek. 
- A kutyaólakon 60 cm magas és 50 cm széles nyílásokat kell hagyni bejáratként. A bejáratnak a 

kutyakenel bejáratával azonos oldalon kell lennie. A kutyaól oldalsó (megközelíthető) 
részén egy válaszfaltéglának ki kell maradnia, innen vagy a felső faburkolat felhajtásával 
lehet slagozással kimosni a kutyaólat.  

- A kutyaól lefedéséhez a téglafal tetejébe, ill. a maradó falak oldalára be kell építeni egy 50 x 50 
mm-es „L” vas keret (az acélszerkezetek színével megegyező színre) mázolva. 

- A keretbe kivehető gyalult fa deszkázattal szerelt fedél elhelyezése szükséges 2”-os 
vastagságban. A fa deszkázat fehér színre kell mázolni. 

Ácsszerkezetek készítése: 
- A (mellékelt É-3 A-A metszet szerint). Az ácsszerkezeteket gombamentesítő és égéskésleltető 

anyaggal kell kezelni /a vágott felületeket is!/(Az alkalmazott szerek minősítéseit le kell 
adni a megvalósulási dokumentációban) 

     Trapézlemez fedés készítése: 
- Trapézlemez fedés készítése 20 mm bordamagasságú 0,5 mm vastagságú poliészter bevonatos, 

horganyzott szerkezeti acélból és átlátszó, bevilágító trapézlemezből a tető felület felénél 
elhelyezve oldalanként, a hozzá tartozó gerincelem valamint kiegészítők felhasználásával a 
termékhez tartozó szerelési, elhelyezési előírások alapján. 
Új függőeresz- és lefolyócsatorna, ereszszegélyek, fallefedések készítése: 
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- A végfalak – tetővel nem fedett részeire - horganyzott acéllemezből fallefedést kell 
készíteni. A fallefedésnek kifelé kell lejtenie és „vízorral” készül. 

- A függőeresz csatorna horganyzott acéllemezből készül, félkörszelvényű Ha=0,55 mm, 40 
cm kiterített szélességgel. A lefolyó csatorna horganyzott acéllemezből készül, körszelvényű 
Ha=0,55 mm, 40 cm kiterített szélességgel. Az ereszszegély horganyzott acéllemezből 
készül, 0,65 mm vtg., standard felületű, 40 cm kiterített szélességgel. A fallefedés 
horganyzott acéllemezből készül, 0,65 mm vtg. A víz levezetése 6 helyen történik. 

Vízszintes rácsozat felújítása, kiegészítése: 
- A kutyakennel felső acélszerkezetű vízszintes rácsozatának felújítása. A lebontott rácsoknál 

a korrodált felületek megszüntetése, hegesztési hibák javítása. Korróziót meggátló festékkel 
történő festése (pl: Hammerite). 

- A meglévő vízszintes rácsozat és a hátfal közé, új vízszintes rácsozás készítése, a meglévő és 
megmaradóval azonos kialakításban. 

- El kell helyezni 1 db 10*5 cm-es zártszelvény szelement (alsó síkja: 2,00 m, felső síkja: 2,05 
m), amely az épület hosszanti oldalán fut végig (az épület oldalfalának  felénél) A szelemen 
a székoszlopokat támasztja alá és merevíti (mellékelt É-3 A-A metszet szerint). A 
zártszelvény szelement a zsalukőbe előre betonozott acéltüskékkel csavarozással kell 
rögzíteni.  

- Járulékos feladat az elhelyezendő fénycsőarmatúrák mindkét oldalára egy-egy rácsszerkezet 
elhelyezése. Biztosítani kell a lámpatest szerelhetősége mellett a rácsok megfelelő 
mechanikai rögzítését. 

     Bejárati oldalon lévő vas rácsszerkezetek kialakítása: 
- El kell helyezni 1 db 10*5 cm-es zártszelvény szelement (alsó síkja: 2,00 m, felső síkja: 2,10 

m), amely az épület hosszanti oldalán fut végig (az épület elején) 
-  A szelemen a bejárati oldali függőleges és a vízszintes felső rácsszerkezetek fogadására és a 

tartására szolgál. 
- Válaszfalanként 1-1 db 10*5 cm-es zártszelvény oszlopok elhelyezése szükséges, amely 

magassága 2,0 m és beton aljzathoz, vagy a válaszfalhoz kell rögzíteni. A zárszelvény 
oszlopokat felül hozzá kell hegeszteni az épület hosszanti oldalán végigfutó 10*5 cm-es 
zártszelvény szelemenhez, ami a tetőszerkezetet támasztja alá (mellékelt É-3 A-A metszet 
szerint). A zártszelvény oszlopokat és a kapuk oszlopait alul össze kell kötni 1-1 db 30 x 50 
mm zártszelvénnyel, biztosítva a megfelelő mechanikai szilárdságot. A zártszelvény (és a 
kapu) alja és az ajzat beton között 5 cm-távolságot kell biztosítani. 

- Boxonként az így kialakított zártszelvény keretbe vissza kell hegeszteni a felújított és 
átalakított rácsajtókat és függőleges rácsszerkezeti elemeket (méretre vágás, 5x5 cm-es háló 
behelyezése a pálcák helyett, rozsdátlanítás, hegesztési és anyaghibák kijavítása, 
rozsdátlanságot biztosító festés után) 

- Az acél rácsajtókat szükség szerint át kell átalakítani. (Az ajtóknál nyitott állapotban az 
akadálymentes bejárást kell biztosítani) 

- Szükséges acél rácsajtóknál a megfelelő zárhatóság biztosítása, ajtónként 2 db rögzíthető 
toló zárral, biztosító csappal, melyet a kutyák nem tudnak kinyitni. 

- Boxonként a meglévő itatóedény tartó fém szerkezetét javítani szükséges, leszerelhetővé kell 
átalakítani, melyet igény esetén vissza lehessen szerelni. 

- A DNY-i oldalon ki kell alakítani 3 db „veszélyes kutya” elhelyezésére szolgáló kennelt, 
melyet a meglévő mozgatható rácsfal teljes körű felújításával kell megoldani, bele értve a 
csapágyazás cseréjét zárt rendszerűekre. 

- Mindkét oldalon a szükséges kiegészítő elemeket le kell gyártani. 
Az új és a visszaépített fémszerkezetek megfelelő korrózió elleni felületi védelme: 
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- Rozsdátlanítással, alapozással, fedőmázolással kell gondoskodni. Az elvárt szín: 
szürke/ezüst. Az elvárt minőség esetén az átadás-átvételre kerülő szerkezetek felületének 
bevonatán nem lehet: eredetitől eltérő színárnyalati foltosodás, ráncosodás, zsugorodás, a 
bevonat sávossága, a mázolt felület egyenetlensége az alapfelület egyenetlensége miatt sem 
megengedett. 

Szennyvízgyűjtő csatorna:  
- A kennel kutya box ajtajai előtt az aljzatban kialakított folyókák (2 db) gyűjtőaknáknál 

csatlakoznak a lefolyó alapvezetéki rendszerbe. A 4 db aknába 1-1 db, olyan kiemelhető 
szűrőkosár elhelyezése szükséges az aknákba, ami a darabos szennyeződés csatornába 
jutását megakadályozza.  

- A kosaraknak rozsdát és a szennyvíz maró hatását állónak és mechanikailag megfelelő 
szilárdságúnak kell lenniük. 

- Olyan kialakítás szükséges, ami biztosítja a kosarak kiemelhetőségét az aknákból, meggátolja a 
szennyeződés bejutást a csatorna alapvezetékbe. A kiemeléshez segédszerkezet kell 
biztosítani.  

 
Villámvédelem: 

- A villámvédelmi rendszert méretezni szükséges a felújítandó kennelekre (a meglévő rendszer 
felülvizsgálata, javítása). 

- A villámvédelmi rendszer kiépítése a bontott elemekből és a szükséges kiegészítő 
szerelvényekbőlvalamint a munka lezárásakor a megfelelőséget igazoló jegyzőkönyv 
átadása szükséges. A villámvédelmet az EPH rendszerbe be kell kötni. 

 
Világítás szerelése: 

- Kennelenként 1-1 db vízmentes lámpatest kerül elhelyezésre a kennelek megvilágítására 1x60 
W-os vízálló (locsolás miatt) fénycsőarmatúrát kell elhelyezni, biztosítva a 
szerelhetőséget, javíthatóságot. 

- A fénycsövek világítási hálózatának alapszerelését a hátsó falba bevésve, süllyesztett 
védőcsöves szereléstechnikával vagy falon kívül szerelve (biztosítva, hogy a kutyák ne 
férhessenek hozzá) kell biztosítani.  

- A mesterséges megvilágítást az épület végfalain elhelyezett vízmentes kapcsolókkal 
szakaszosan kell biztosítani (az épület ¼-ének világítását működteti 1-1 kapcsoló). 

- A villanyszerelési munkákat szabványossági nyilatkozattal és ÉV mérési jegyzőkönyvvel kell 
átadni. 

- A világítási hálózatot a kennellel szemben lévő épület (szimulációs ház) oldalfalán lévő 
elosztóból kell kiépíteni, léges átfeszítéssel.  

- A kennel világítási hálózatát 3 fázisra kell elosztani és biztosítani kell az indulási helyen a 
megfelelő értékű kismegszakítókkal a védelmek kialakítását és az áramtalaníthatóságot is 
egy kezelhető kapcsolóval. A szerelvényeket egy kültéri kapcsolószekrénybe kell 
elhelyezni. 

- A kennelek rács szerkezetét is be kell kötni az EPH hálózatba! 
- A világítási szerelvények védelmére egy horganyzott acéllemezt kell a falra, a 

kapcsolószekrény felé elhelyezni. 
 

Mellékletek: 
É-1 Átnézeti helyszínrajz 
É-2 Alaprajz 
É-3 A-A metszet 
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Árazatlan költségvetés Mellékelt excel tábla alapján. 
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 IV.  
SZERZŐDÉS 
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Szám: 29022/                 /2016.ált. pld. 

 
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
 

amely létrejött egyrészről a 
 

Készenléti Rendőrség (székhely: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49., levelezési cím: 1903 
Budapest Pf. 314, adószám: 15720199-2-51, bankszámlaszám: MÁK10023002-01451825-
00000000, képviseletében eljár: dr. Balogh János r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos, műveleti 
országos rendőrfőkapitány-helyettes, Készenléti Rendőrség parancsnoka) mint megrendelő (a 
továbbiakban: Megrendelő),  
 

másrészről a 
 

…………………………………………………… (Cg. …………………….., székhely: 
……………………………, adószám: ………………………………, bankszámlaszám: 
………………………………, képviseletében eljár: …………………………..) mint vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó),  
 

együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1. Preambulum  

1.1. Megrendelő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján nyílt eljárás keretében                                 
. napján a „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi, Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. 
kennelsor felújítási munkái” tárgyban ajánlattételi felhívást (a továbbiakban: Ajánlattételi 
felhívás) küldött Vállalkozó részére, melyre Vállalkozó érvényes, nyertes ajánlatot (a 
továbbiakban: Ajánlat) tett. Felek az eljárás eredményeként a Kbt. 131. § (1) bekezdése 
alapján kötik meg jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés), melynek 
tartalmi részét képezik az Ajánlattételi felhívásban és a műszaki leírásban foglaltak. 

 
1.2. Felek a Kbt. 131.§ (2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes 

ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési 
szempontjai alapján: ajánlati ár, megajánlott jótállás, felelős műszaki vezető szakmai 
többlettapasztalata. 

 
 

1.3. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 
 
 

2. Szerződés tárgya 
 2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 2120 Dunakeszi, Repülőtéri u. 3. 

szám alatti objektumban lévő V. sz. kennelsor felújítási munkáit. 
 

2.2. A felújítási munka részletes feladat-meghatározását az 1. számú melléklet szerinti műszaki 
leírás tartalmazza. 
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3.  Teljesítés helye, ideje   

3.1. A teljesítés helyszíne: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri u. 3. sz. alatt található V. sz. kennelsor. 
 

3.2. A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és a Felek általi 
szerződésszerű teljesítésig hatályos. 

 
3.3. A kivitelezés elvégzésének végső határideje: a Szerződés Felek általi kölcsönös aláírásától 

számított 90. nap. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 

3.4. A Szerződés megszűnésétől függetlenül azok a rendelkezések, amelyek jellegüknél fogva a 
Szerződésben szereplő szolgáltatás teljesítésétől (vagy a Szerződés bármely egyéb okból 
történt megszűnésétől) függetlenül terhelik a Feleket – ideértve különösen, de nem 
kizárólagosan a jótállási, szavatossági, felelősségi és titoktartási rendelkezéseket – a 
Szerződés megszűnése után is változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 
3.5. A munka megkezdését követően a munkavégzésnek folyamatosnak kell lenni, azzal a 

kitétellel, hogy a Felek megegyezése szerint amennyiben – az Országos Meteorológiai 
Szolgálat honlapján (www.met.hu) elérhető adatok szerint – a napi középhőmérséklet 3ºC 
alatt van, a Vállalkozó kérésére a teljesítési határidőbe az adott nap nem számít bele. 

 
4. Objektum területére való be- és kilépés rendje  

4.1. Vállalkozó legkésőbb 5 nappal a munka megkezdése előtt köteles átadni a Megrendelő 14.1 
pontban megjelölt kapcsolattartójának a dolgozói létszámot és a névsort tartalmazó 
dokumentumot, a teljesítésbe bevonni kívánt gépjárművek adatait (típus, forgalmi 
rendszám). 
 

4.2. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása szerint a bűnügyi nyilvántartásban sem ő, sem pedig 
munkavállalói nem szerepelnek. Vállalkozó – Megrendelő külön kérése esetén – az 
objektum területére történő belépést megelőzően megküldi a teljesítésben résztvevők 30 
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.  
 

4.3. Vállalkozó elfogadja, hogy Megrendelő a bűnügyi nyilvántartás alapján bármely személy 
belépését objektumának területére megtagadhatja, ez azonban a vállalt feladat elvégzését 
nem befolyásolhatja, és a Vállalkozó részéről a nem szerződésszerű teljesítésre kifogásul 
nem szolgálhat.  

 
5. Vállalkozó szolgáltatásai és kötelezettségei  

5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy olyan cégbejegyzett gazdasági társaság, mely üzletszerű 
gazdasági tevékenység keretében, valamint a tevékenységi kör gyakorlásához előírt 
szükséges engedélyek birtokában jogosult a szerződésben meghatározott feladatok 
elvégzésére.  

 
5.2. Vállalkozó fő kötelezettsége kiterjed az 1. számú mellékletében leírt munkálatok megfelelő 

minőségben és határidőben történő elvégzésére, az ahhoz szükséges feltételrendszer 
biztosítására. Vállalkozó biztosít valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést és 
munkaerőt, melyek szükségesek a munkálatok szakszerű elvégzéséhez. A munkálatok 
elvégzéséhez szükséges eszközök és felszerelések lerakásáról, biztonságos tárolásáról és 
őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni. 
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5.3. Vállalkozó kijelenti, és egyben szavatol azért, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül és e minőségét a 
szerződés hatálya alatt fenntartja. 

 
5.4. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és 
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha 

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

 
5.5. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a Szerződéshez arra vonatkozó 

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

 
5.6. Vállalkozó felel az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és 

folytatásáért, az építési napló vezetéséért, kivitelezői jogosultságának meglétéért, valamint 
az elvégzett szakmunkák eredményeként felújított épületrész rendeltetésszerű és biztonságos 
használhatóságáért. 

 
5.7. Vállalkozó vállalja a normatívákban, valamint Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátott speciális tűzvédelmi és egyéb szabályzatokban előírtak betartását és 
érvényesítését, ezért a teljesítésben résztvevő munkavállalói, alkalmazottai részére oktatást 
tart. E szabályzatok előírásainak mellőzése vagy esetleges megsértése miatt keletkezett, a 
Megrendelőt ért károkat Vállalkozó köteles megtéríteni. Vállalkozó felelősséget vállal azért, 
hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akiknek adatai a 
Megrendelő részére átadásra és bejelentésre kerültek. 

 
5.8. Vállalkozó köteles a munkálatok elvégzésével összefüggésben keletkezett, vagy 

Megrendelőt egyéb okból fenyegető személyi sérülés, vagy egyéb kár veszélyének 
elhárításához a veszély észlelését követően haladéktalanul megtenni a szükséges elsődleges 
intézkedéseket. 

 
5.9. Vállalkozó a munkavégzés során keletkező valamennyi hulladékot külön díj felszámítása 

nélkül köteles elszállítani, és vállalja, hogy a teljesítést követően a munkaterület környezetét 
a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapotban bocsátja a Megrendelő 
rendelkezésére. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig elvégzi a 
munkálatokkal összefüggésben esetlegesen üzemen kívül helyezett berendezések, 
rendszerek működési próbáját. Szükség esetén a próbát megismétli.  

 
5.10. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor a szükséges kivitelezői 

nyilatkozatok kiállítására, a mérési jegyzőkönyvek biztosítására, az alkalmazott építési 
termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátására, az épület 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari kivitelezési 
tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadására a Megrendelő részére. 
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5.11. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, úgy az alvállalkozóért úgy felel, mintha 
a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Vállalkozó feladata az 
alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük 
összehangolása. 

 
5.12. Vállalkozó a munkaterület átvételével egy időben állandó helyszíni képviselője 

(Építésvezető) útján biztosítja a szükséges szakmai felügyeletet és irányítást. A kivitelezés 
ideje alatti egyeztetések során (legalább hetente egy alkalom) Vállalkozó köteles 
nyilatkozattételre jogosult személlyel képviseltetni magát. 

 5.13. Vállalkozó köteles építési naplót nyitni és azt a helyszínen tartás mellett a munkavégzés 
időszaka alatt végig vezetni, bejegyzésre a Szerződés 14.1 pontjában megjelölt 
kapcsolattartó személyek jogosultak. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 
előírásai az irányadóak. Vállalkozónak a Szerződés teljesítése során a tőle elvárható 
szakértelemmel kell végeznie munkáját, figyelemmel a Korm. Rendelet mindenkor hatályos 
előírásaira és technikai megvalósítására. 

 5.14. Vállalkozó a kivitelezés időszakában felel a tevékenysége során a munka-, baleset-, és 
tűzvédelmi előírások, illetve a biztonságtechnikai rendszabályok fokozott betartásáért. A 
Vállalkozó köteles viselni a kárveszélyt a munkaterület átvétele után, ez alól csak akkor 
mentesül, ha bizonyítja, hogy a kár elhárítatlan külső ok miatt következett be.  

 5.15. A Vállalkozó a műszaki leírásban (1. számú melléklet), illetve a vállalkozási 
költségvetésben kiírt anyagokat – az időben való megrendelés dokumentálása mellett, 
kizárólag a Megrendelő jóváhagyása után – jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki 
paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíteni. Megrendelő abban az esetben 
jogosult a helyettesítő termék elutasítására, ha az érinti a tervek alapján kialakított 
összképet. 

 5.16. Megrendelő a munkaterületet a Szerződés Felek általi kölcsönös aláírásának napjától 
számított 5 napon belül a Vállalkozó részére átadja. Vállalkozó vállalja, hogy a 2. pontban 
meghatározott munkálatokat a munkaterület átadásának napján megkezdi. A teljesítés 
időpontja az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja. 

 
5.17. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően 

több vállalkozó is tevékenykedhet. 
 5.18. Vállalkozó köteles az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X. 30.) Korm.rendelet 26. §-ának megfelelően legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
legalább 40 millió forint/év és legalább 25 millió forint/káresemény mértékéig terjedő 
építőipari, szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó C.A.R. rendszerű, összkockázatú 
(dologi- és felelősségi) építés-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását 
ennek megfelelően kiterjeszteni. Vállalkozó C.A.R. biztosítási kötvényének másolata a 
szerződés mellékletét képezi.  
 

5.19. Vállalkozó köteles a biztosító kockázatviseléséről szóló eredeti dokumentumot (pl. kötvény, 
biztosítási szerződés, előzetes fedezetvállalás, stb.) legkésőbb a Szerződés aláírásával 
egyidejűleg Megrendelő számára bemutatni, és egy másolati példányt átadni. Amennyiben a 
Vállalkozó ezt elmulasztja és Megrendelő póthatáridőt biztosító felszólítása ellenére sem 
teszi meg, úgy Megrendelő mentesül a szerződéskötési kötelezettsége alól. 
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5.20. Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítási joga nem 
terjedhet ki a munka megszervezésére, az alvállalkozóval való kapcsolattartásra, illetőleg 
nem teheti a teljesítést terhesebbé. Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása 
esetén a Vállalkozó köteles őt írásban, az utasítás kiadását követően legfeljebb 3 
munkanapon belül erre a tényre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő 
kárért Vállalkozó felel. Amennyiben Megrendelő a vállalkozói figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, Vállalkozó köteles az utasítás szerint Megrendelő kockázatára a munkát 
elvégezni. A megrendelői utasítás ellenére Vállalkozó nem végezheti el a munkát, ha ez 
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy élet és vagyonbiztonság 
veszélyeztetéséhez vezetne. Ez utóbbi esetben a Vállalkozó köteles a megrendelői utasítás 
teljesítését megtagadni. 

 
5.21. A kivitelezési tevékenység csak olyan, a Szerződés 14.1 pontjában megnevezett, a 

Vállalkozó alkalmazásában lévő felelős szakági műszaki vezetők irányításával folytatható, 
akik a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő - a Korm. Rendelet által 
meghatározott – jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet 
végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkeznek. A felelős műszaki vezetők 
egyes feladatait és kötelezettségeit a Korm. Rendelet állapítja meg, munkájukat annak 
előírásai szerint kötelesek elvégezni. Vállalkozó köteles legalább egy fő, az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 
Korm.rendelet 1. sz. melléklete IV. 1. rész szerinti „MV-É” jogosultság megszerzéséhez 
előírt végzettséggel rendelkező, valamint egy fő magasépítő szakirányú középfokú 
végzettséggel rendelkező szakembert biztosítani a munkálatok elvégzéséhez. 

 
5.22. A végteljesítés lezárási feltétele a sikeres végátadás átvételi eljárás megtörténte az alábbiak 

szerint: 
 

a) A hibátlan és hiánymentes kivitelezést a műszaki ellenőr(ök) igazolják le. 
 

b) Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítési határidő lejárta előtt hét munkanappal készre 
jelentést küldeni Megrendelő címére. A készre jelentés előfeltétele a munka teljes 
befejezése. A készre jelentést úgy kell megküldeni, hogy a műszaki átadás–átvétel 
legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján megkezdhető legyen. 

 
c) Vállalkozó köteles az átadás–átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról Megrendelőt 

5 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadás-átvétel időtartama legfeljebb 
harminc nap. 

 
d) Vállalkozó köteles az átadás–átvételi eljárás megkezdéséig a beépített anyagok 

megfelelőségi nyilatkozatait 1 példányban Megrendelőnek átadni.  
 

e) Megrendelő az átadás–átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett 
dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett 
hiányokat, hibákat.  

 
f) Vállalkozó köteles az átadás–átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, 

hiányosságokat az abban előírt határidőre, saját költségén kijavítani. 
 

g) Vállalkozó az átadás-átvétel időpontjára Megvalósulási dokumentációt állít össze 1 eredeti 
és 1 db másolati példányban, valamint 1 elektronikus példányban az alábbi tartalommal: 

 
a. tartalomjegyzék 
b. kivitelezői szabványossági nyilatkozat 
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c. felelős műszaki vezetői nyilatkozatok (szakáganként) 
d. a beépített anyagok minősítései (igazolva az elvárt megfelelőséget) 
e. egyedi jótállással rendelkező berendezések jótállási jegyeinek érvényesítése, átadása 
f. kezelést-karbantartást igénylő eszközök, berendezések magyar nyelvű       kezelési 

utasításainak átadása 
g. villámvédelmi és EV mérési jegyzőkönyv 
h. világítási hálózatok megfelelőségét igazoló mérési jegyzőkönyvek átadása. 
i. ivóvíz megfelelőségét igazoló mérési jegyzőkönyvek átadása 
j. hulladék jogszabály szerinti elszállítását igazoló dokumentumok 
k. építési naplóoldalak 
l. rajzos megvalósulási dokumentáció. 

 
5.23. Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül az építési beruházások, 

valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 27. § és 28. 
§ szakaszaira vonatkozóan nyilatkozni, amennyiben annak feltételei fennállnak. 

 
6. A Megrendelő szolgáltatásai, kötelezettségei  

6.1.   Megrendelő a munkavégzés megkezdése előtt ismerteti Vállalkozóval a létesítményre 
vonatkozó tűz-, munka- és vagyonvédelmi szabályokat. 
 

6.2. Megrendelő köteles a Szerződésben meghatározott munkák teljesítésének idejére a 
Vállalkozó nevesített szakemberei számára – a Megrendelő beléptetési rendjének 
megfelelően – a teljesítés helyszínére történő beléptetést és épületekben való folyamatos 
tartózkodást biztosítani. 
 

6.3. Megrendelő feladata a teljesítés minőségének folyamatos ellenőrzése, a munka átvétele és a 
teljesítés igazolása, a teljesítés ellenértékének határidőben történő megfizetése. A teljesítés 
igazolására a Szerződés 10.2. pontjában megjelölt személyek jogosultak. 
 

6.4. Megrendelő jogosult a felhasznált anyagokat, az egyes munkák menetét, valamint azok 
eredményeit felülvizsgálni és értékelni. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó munkájával, 
annak minőségével kapcsolatban hibát észlel, úgy a felmerült észrevételeket illetően 
haladéktalanul köteles a Vállalkozót írásban értesíteni. 
 

6.5. Megrendelő a munkaterületet az 5.16. pontban meghatározott határidőn belül a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja, a munkavégzés időtartamára a munkavégzéshez szükséges 
mértékben térítésmentesen a helyszínen villamos energia és víz vételi lehetőséget biztosít.  
A munkaterületen az elektromos energia és víz csatlakozási lehetőség a rendelkezésre áll, 
melyet Vállalkozó használhat.  
 

6.6. Amennyiben a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó is 
tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzéséről Megrendelő köteles 
gondoskodni. 
 

7. Minőség, szabványosság és ellenőrzés  
7.1. A Szerződés keretében elvégzett munkálatokhoz felhasznált anyagoknak és eszközöknek 

meg kell felelniük a magyar szabványoknak, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt 
előírásoknak.  
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7.2. Vállalkozó a teljesítéséhez kizárólag új, az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott 
teljesítményigazolással (megfelelőség igazolással) rendelkező, építési célra alkalmas 
anyagot, készterméket használhat fel, illetőleg építhet be. Köteles megrendelői kérésre a 
felhasználás, illetőleg a beépítés előtt bemutatni a megfelelő igazolásokat a Megrendelőnek, 
illetve kérés hiányában azokat az átadás-átvételi dokumentációban rendelkezésre bocsátani. 
 

7.3. Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll bármely időpontban megvizsgálni a 
teljesítést, az alkalmazott eszközöket és egyéb anyagokat, hogy azok megfelelnek-e a 
Szerződésben foglalt feltételeknek. 
 

7.4. Amennyiben a teljesítés során felhasznált termékek és az alkalmazott technológia nem 
felelnek meg a műszaki feltételeknek, úgy Megrendelő azokat visszautasíthatja, a 
Vállalkozó pedig köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, hogy az elvégzett munka 
megfeleljen a műszaki feltételeknek. A hibás teljesítés megszüntetése érdekében végzett 
intézkedés költsége a Vállalkozót terheli. 
 

8. Jótállás, szavatosság  
8.1. Vállalkozó az elvégzett kivitelezési munkákra a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől 

számított ………. év (legalább 3 év) jótállást, valamint a beépített és beszerelt anyagokra a 
gyártó által, de minimum a jogszabályokban előírt jótállást vállal. 

 
8.2. Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni Vállalkozót a jótállási idő alatt 

felmerült hibákról, illetve az annak alapján érvényesíthető igényéről. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő részéről történő bejelentést követően a lehető 
legrövidebb időn, de legfeljebb 5 munkanapon belül a javítási munkát megkezdi.  

 
8.3. Felek az átadás-átvételt követő 3 évben évente, ezt követően 3 évente (a garanciális idő 

végéig) egy alkalommal, valamint a garanciális időszak utolsó napját megelőző 15 napon 
belül egy alkalommal utó-felülvizsgálatot tartanak, mely során jegyzőkönyvben rögzítik az 
esetlegesen felmerült szavatossági hibákat, melyeket a Vállalkozó 30 napon belül köteles 
kijavítani. 

 
8.4. Vállalkozó szavatolja, hogy a felújítási munkálatokhoz csak a magyar szabványoknak és a 

gyári előírásoknak megfelelő termékeket és anyagokat használ. 
 

9. Vállalkozói díj   
9.1. A Szerződés 2. pontjában foglalt felújítási munkák díja nettó                      Ft, azaz 

xxxxxxxxxx forint + 27% áfa (             Ft), mindösszesen bruttó                               Ft, azaz 
xxxxxxxxxx forint.  

 
9.2. A vállalkozói díj tartalmazza Vállalkozó valamennyi költségét – beleértve valamennyi 

felhasznált, beépített, felszerelt anyag, eszköz, berendezés költségét is –,valamint a 
garanciális költségeket. A vállalkozási díjon felül Vállalkozó a Megrendelővel szemben 
többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 
 

9.3. A 9.1 pontban meghatározott nettó ár a teljesítés során kötött, az semmilyen jogcímen nem 
emelhető.  

9.4. Amennyiben Megrendelő olyan pótmunka elvégzését írja elő, amelyre az ajánlattételi 
költségvetés egységárat nem tartalmaz, az alkalmazandó egységárról a Felek írásban 
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előzetesen, a pótmunka elrendelése előtt állapodnak meg, amelynek alapja a felhasznált 
anyagok tényleges egységára (beszerzési ára szállítással), a Megrendelő által jóváhagyott 
anyagár és normaidő. 

 
9.5. Azon teljesítések, amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre a Megrendelő 

képviselője által jóváhagyott pótmegrendelések, nem kerülnek kifizetésre. 
 

10. Fizetési feltételek 
 10.1. Megrendelő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. A teljesítésigazolás a 
vállalkozói díj megfizetésének, illetve a számla kiállításának feltétele. 
Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult a sikeres műszaki átadás-átvétel 
befejezését követően. 
 

10.2. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről a műszaki ellenőr jelentése alapján a Műszaki 
és Üzemeltetési Igazgatóság igazgatója, illetve az általa kijelölt személy jogosult. 
 

10.3. Megrendelő figyelemmel a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra a – tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű 
előleg igénybe vételét biztosítja. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
30. § (1) bekezdés rendelkezései szerint – a Vállalkozó kérésére, legkésőbb az építési 
munkaterület átadását követő 15 napon belül - kerül sor. 

 
Az előleg a végszámla kifizetésekor a vállalkozói díj összegből levonásra kerül. 
 
 

10.4. A 9.1 pontban meghatározott vállalkozói díjat Megrendelő a Polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdése alapján a számla és 
mellékletei hiánytalan kézhezvételétől számított 30 napon belül, illetve a Ptk. 6:130 § (2) 
bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott esetekben a Vállalkozó teljesítésétől számított 30 
napon belül a Magyar Államkincstáron keresztül átutalással fizeti meg. Megrendelő általi 
kifizetések azon a napon minősülnek teljesítettnek, amikor Vállalkozó számláján az adott 
összeget jóváírják. 

 
10.5. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésétől eltérően a Kbt. 135.§ (3) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
32/A. §-a szerint történik a számla kifizetése az alábbiak szerint. 
a) Vállalkozók (ha közös ajánlat volt) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból; 
b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 
számláikat; 
c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve 
az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét; 
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d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 
tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak; 
e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy 
annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint 
az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
f) Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Megrendelőnek 
(annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem 
fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 
g) a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 
Megrendelő tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni 
fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette; 
h) ha Vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, 
és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) 
pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett 
összegre vagy annak egy részére; 

 
10.6. Számlázási adatok: Készenléti Rendőrség 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.  
 Számla postázási címe: 1145 Budapest, Róna u. 124. 

 
10.7. Az átutalás teljesítéséhez az alábbi okmányokat kell mellékelni: 

 
- a Vállalkozó számláját 2 példányban, aláírva, feltüntetve a Megrendelő nevét, címét, 

adószámát és a Szerződés számát, 
- a munka elvégzését bizonyító teljesítési igazolást. 

 
10.8. Amennyiben a kiállított számla nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott 

feltételeknek, úgy azt Megrendelő jogosult Vállalkozó részére visszaküldeni. A számla 
hibás tartalommal történő kiállítása Megrendelő késedelmét kizárja.  

 
10.9. Megrendelői késedelmet kizáró ok továbbá, ha Vállalkozó a számlán szereplő fizetési 

határidőt a 10.4. és a 10.5. pontban foglaltaktól eltérően állapítja meg, valamint az is, ha 
Vállalkozó a számlát nem a 10.6. pontban meghatározott postázási címre küldi. Ebben az 
esetben a számla kézhezvételének időpontja az a nap, amikor a számla a Róna utcai 
objektumban átvételre kerül. 
 

10.10. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozónak jogában áll a Ptk. 6:155 § szerinti 
késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat számításának utolsó napja a Vállalkozó 
számláján történő jóváírás időpontja.  
 

10.11. Megrendelő, mint kifizetést teljesítő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Szerződés teljesítése 
esetén a kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 
36/A. §-a rendelkezései alkalmazandók. 
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Megrendelő tájékoztatja továbbá Vállalkozót, hogy az Art. 36/A. §-ában meghatározott 
kötelezettségek – így a tájékoztatási kötelezettség – Vállalkozót is terhelik alvállalkozói 
irányában.  Felek megállapodnak abban, hogy nem alkalmazhatóak a késedelmes fizetés 
jogkövetkezményei, ha Megrendelő az Art. 36/A. § -ában előírtaknak megfelelő feltételek 
teljesülése hiányában visszatartja a fizetést. Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti 
határidőben a kifizetés jogszabály szerinti előfeltételeit, Megrendelő fizetési határideje 
Vállalkozó késedelmének idejével meghosszabbodik. 
 

10.12. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 
11. Szerződés megszűnése  

11.1. A szerződésszerű teljesítésen kívül  a Szerződés az alábbi esetekben is megszűnik. 
 

11.2. Megrendelő a körülményeiben beállt változásra tekintettel – indokolási kötelezettség nélkül 
– elállhat a Szerződéstől, illetve felmondhatja azt. Köteles azonban a Vállalkozónak a 
szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült és megfelelően igazolt kárát megtéríteni. 
 

11.3. Felek a Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak írásban, 
tértivevényes levél formájában felmondani, feltéve, hogy a szerződésszegő Fél 
magatartásával az írásbeli felszólítást követő 3 munkanapon belül sem hagy fel. 

 
11.4. Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani különösen, ha Vállalkozó: 

- vagy vállalkozónak a kivitelezés során alkalmazott valamely munkavállalója kérés esetén 
sem csatolja az erkölcsi bizonyítványt; 

- feladatait nem a jelen Szerződésben meghatározottak szerint, a vonatkozó jogszabályok 
megsértésével végzi; 

- ha önhibájából eredő akadályozásáról, az általa vagy közreműködője által okozott 
károkozásáról nem vagy késedelmesen értesíti a Megrendelőt; továbbá 

- ha a teljesítési késedelem a 15 naptári napot meghaladja; 
- hibás teljesítés esetén annak bejelentésétől számított 15 naptári nap anélkül telik el, hogy 

Vállalkozó a hibát helyreállította volna, és a Szerződés szerinti teljesítési határidő lejárt; 
- alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele;  
- az együttműködési kötelezettség megsértése. 

 
11.5. Vállalkozó jogosult a Szerződést felmondani különösen, ha Megrendelő a Szerződés 

teljesítését jelentős mértékben akadályozó, vagy gátló magatartást tanúsít. 
11.6.  A Kbt. 143.§ (2) bekezdésére figyelemmel Megrendelő köteles a szerződést felmondani, 

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 
tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és 
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
11.7. A Kbt. 143.§ (3) bekezdésére figyelemmel 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) a Vállalkozóban 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; 
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b) a Vállalkozó 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. 

 
12. Kártérítés, kötbér  

 12.1. Amennyiben Vállalkozó ha olyan okból, amelyért felelős elmulasztja a Szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek határidőn belül történő teljesítését, úgy a Megrendelő – a 
szerződésszegésből fakadó egyéb kárigényen túl – késedelmi kötbérre jogosult.  
 

12.2. A késedelmi kötbér alapja a vállalkozói díj nettó – áfa nélküli – szerződéses értéke, mértéke 
a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a, de minimum 5000 Ft, 
maximuma a vállalkozói díj nettó ellenértékének 15%-a.  
 

12.3. A késedelem időtartamába a vis maior és megrendelői késedelem időtartama nem számít 
bele. 
 

12.4. Abban az esetben, ha Vállalkozó ha olyan okból, amelyért felelős minőségileg kifogásolható 
munkát végez, Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a vállalt feladat 
késedelmes teljesítése esetén, arra az időre, mely a hiba jelentésétől a kifogástalan 
minőségben történő teljesítésig tart.. 
 

12.5. Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt felmondani, amennyiben a Vállalkozó a 
vállalt teljesítési határidőt legalább 15 naptári nappal meghaladja, vagy a Szerződésből 
fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Megrendelő ebben az esetben 
meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozói díj nettó – áfa 
nélküli – szerződéses értéke, mértéke 15%. 
 
 

12.6. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését. 
 

12.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek 
Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik 

 
13. Vis major  

13.1. Felek mentesülnek a Szerződésből eredő kötelezettségeik nem vagy részbeni nem 
teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nem teljesítés vagy részbeni nem teljesítés 
olyan előre nem látható és a Felek által elháríthatatlan rendkívüli esemény miatt következett 
be, amely vis maiornak minősül (különösen: háború, forradalom, földrengés, természeti 
csapás, szállítási embargó). 
 

13.2. A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior bekövetkezéséről, illetőleg 
megszűnéséről haladéktalanul telefaxon, e-mailben vagy telefonon és azt követően ajánlott 
levélben értesíteni. A vis maiornak minősülő körülményt, eseményt a mulasztást 
megvalósító szerződő fél székhelye szerint illetékes gazdasági vagy kereskedelmi 
kamarának kell igazolnia, amely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni. 
 

13.3. A vis maiorral érintett fél szerződő félhez intézett bejelentésben – amennyiben erre reális 
lehetőség van – köteles bejelenteni azt is, mikorra várható a szerződés teljesítését 
akadályozó vis maior felszámolása, megszűnése. Még ilyen körülmények között is a 
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rendelkezésre álló lehetőségek maximális kihasználásával törekedni kell a szerződésben 
foglaltak mielőbbi, előírás szerinti teljesítésére. 
 

13.4. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, Megrendelőnek jogában áll a 
szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogkövetkezmények nélkül, oly módon, 
hogy Vállalkozóhoz erről írásbeli értesítést küld. 
 

 
14. Kapcsolattartók  

14.1. Felek a Szerződés rendelkezéseinek érvényesülése érdekében egymással együttműködnek és 
kölcsönösen segítik egymást. A Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés 
teljesülését akadályozó körülményről Felek a lehető legrövidebb időn belül – kizárólag az 
alább megjelölt kapcsolattartók útján – kötelesek egymást tájékoztatni. 

 
Megrendelő kapcsolattartójának értesítési címe: 
Név:     
Cím:   
Tel:    
Email:   
Kapcsolattartó:   

 
Vállalkozó kapcsolattartójának értesítési címe: 
Név:    
Cím:    
Tel:     
Email:  
 
Felelős szakági műszaki vezető(k): 
 
 

 
14.2. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy bármelyik Fél kezdeményezheti megbeszélés tartását, 

amelynek időpontját közös megegyezéssel kell meghatározni. A megbeszélésről 
Megrendelő jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát Vállalkozónak átad. A 
megbeszélés tárgyával kapcsolatos vita esetén a jegyzőkönyvben foglaltak az irányadóak. 
 

14.3. Minden értesítés, közlés, amely a Szerződést érinti vagy érintheti, Felek kizárólag írásban – 
tértivevényes levél, fax, e-mail, valamint átvételi elismervény ellenében történő személyes 
kézbesítés formájában – jogosultak megtenni, amely abban az esetben tekintendő 
teljesítettnek, ha azt a címzett bizonyíthatóan átvette, illetve tartalmát igazolhatóan 
megismerte.   

 
15. Záró rendelkezések  

15.1. Felek rögzítik, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. sz. törvény 121/A. §-a 
alapján a Szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton kötelesek rendezni, 
és csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz. 
 

15.2. Amennyiben a Felek tárgyalásos úton kölcsönösen elfogadható megállapodásra nem jutnak, 
jogvitájuk rendezését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé terjesztik. 
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15.3. A Szerződés módosítása csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentum útján lehetséges a 
Kbt. 141. § szerinti korlátozások figyelembe vételével. 
 

15.4. Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy nem áll fenn 
érdekkörükben más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen Szerződésben foglaltak 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre. 
 

15.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy 
jogszabály, jogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés 
egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek az érvénytelenség miatt kiesett 
rendelkezést az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.  
 

15.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben és a Szerződéses rendelkezések 
értelmezésében a Ptk., valamint a Kbt. rendelkezései, továbbá a hatályos magyar 
jogszabályok az irányadóak. 
 

15.7. A Kbt. 43.§ (2) bekezdése értelmében a Szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 
minősül. 
 

15.8. Felek a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységük során a 
tudomásukra jutott információkat, adatokat bizalmasan kezelik. 
 

15.9. A mellékleteken felül a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szerződést megelőző 
közbeszerzési eljárás dokumentációja és a tárgyalási jegyzőkönyvek. 
 

15.10. Jelen …… oldalból álló, …. egymással mindenben megegyező példányban készült. 
Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után – mint szándékukkal és akaratukkal 
mindenben megegyezőt – a Szerződés létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írják 
alá, amelyből … példány a Vállalkozót, …… példány a Megrendelőt illet. 

 
 
Budapest, 2017.             „     ”.    Budapest, 2017.              „     ”. 
 
 
 

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy 
rendőrségi főtanácsos 

műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes 
Készenléti Rendőrség parancsnoka 

Megrendelő 

 
 
 

Vállalkozó 
   

Szakmai kezdeményező: 
 
 
                     Virág György r. ezredes 
                       rendőrségi főtanácsos 
                       Készenléti Rendőrség 
Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője 
                       parancsnokhelyettes  
 
Jogi ellenjegyzés: 
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Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Mellékletek:  1. számú melléklet:  Műszaki leírás 

2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata 
3. számú melléklet:  Biztosítási kötvény másolata 

Készült: 5 eredeti példányban 
Kapják: 1. sz. példány: Vállalkozó 
  2. sz. példány: KR KIG Közgazdasági Osztály 

3. sz. példány: KR KIG Közbeszerzési Osztály 
4. sz. példány: KR KIG Igazgatási Osztály 
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 V. MELLÉKLETEK 
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1. számú melléklet  

AJÁNLATTEVŐI  NYILATKOZAT** 
Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi 

Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai” (a Kbt. 66 § (2) bekezdésére figyelemmel) 
(A nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani Ajánlattevőnek)  

 
Önálló Ajánlattevő esetén 

Önálló Ajánlattevő neve:  
Önálló Ajánlattevő székhelye (címe):  
Önálló Ajánlattevő telefon és 

faxszáma:  
Kapcsolattartó neve:  

Közös Ajánlattevő esetén  
Közös Ajánlattevők nevei:  
Közös Ajánlattevő képviseletét ellátó 

neve és székhelye (címe):  

Közös Ajánlattevő képviseletét ellátó 
telefon, faxszáma és e-mail címe:  

Közös Ajánlattevő képviseletét ellátó 
kapcsolattartó neve:  

 Miután a „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor 
felújítási munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját - a 
szerződéses feltételekkel és mellékletekkel együtt - megismertük, nyilatkozunk, hogy ajánlatot 
nyújtunk be az eljárás keretében a teljesítés érdekében. 

 
Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkhoz 60 napig kötve vagyunk, az addig ránk nézve kötelező 
érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. 

 
Nyertességünk esetén vállaljuk a szerződésszerű teljesítést az ajánlatunkban adott áron. 

 
 
……………….……….. 2017. év ……………… hó …… nap 
 

……………………………………………. 
 

aláírás 
 

** Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike (valamennyi tag) által cégszerűen, vagy a tagok 
képviseletére kijelölt tag által cégszerűen aláírva kell benyújtani mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a 
közös ajánlattevők nevében teszik. 
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2. számú melléklet 
  
 

FELOLVASÓLAP  
a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján 

Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai”tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az alábbi ajánlatot tesszük:  

 
Ajánlattevő neve: 
 
 

 
Ajánlattevő székhelye (címe):  
Ajánlattevő adószáma:   
Ajánlattevő cégjegyzék 

száma:   
Ajánlattevő telefon, 

faxszáma és e-mail 
címe: 

 

Kapcsolattartó neve:  
 

 
 

Nettó ajánlati ár (Ft) ……………………………Ft 
Megajánlott jótállás (év) ………………………….év 
Építési területen felelős műszaki vezető pozícióra 
alkalmazni kívánt (MV-É) szakember építési 
területen szerzett 36 hónap feletti szakmai 
többlettapasztalata 

……………….hónap 

 
 
………………….., 2017. …………………..  
 
 
        …………………………… 
               cégszerű aláírás  
 

 
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike (valamennyi tag) által cégszerűen, vagy a tagok 
képviseletére kijelölt tag által cégszerűen aláírva kell benyújtani mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a 
közös ajánlattevők nevében teszik. 
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 3. számú melléklet 

 
 NYILATKOZAT   [Ajánlattevő részéről a Kbt. 66. § (4) bekezdésére figyelemmel] 

Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi 
Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai” Alulírott……………………….., mint a(z) ……………………………………………………. 
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 
n y i l a t k o z o m 

 hogy a(z) .............................................. (ajánlattevő megnevezése) ajánlattevő a kis - és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. XXXIV. törvény (Kkvtv.)  
 

2-3. §-ai értelmében:  
 

mikrovállalkozásnak           /          kisvállalkozásnak          /             középvállalkozásnak    
minősül,     / nem tartozik a Kkvtv. hatálya alá *   

 
 
(A kis- és középvállalkozások meghatározása: 
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására 

és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki. 
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió 

eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 

tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők 

részesedése esetében. 
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha 

törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.)  
 ……………….……….. 2017.  év ……………… hó …… nap 
 
 
       ………………………………….. 
        /cégszerű aláírás/ 
 
*A megfelelő rész aláhúzandó! 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön cégszerűen aláírva kell 
benyújtani. 
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4. számú melléklet 
NYILATKOZAT  

A Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontja alapján 
A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is meg kell tenni. 

Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi 
Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai” 

Ajánlattevőnek vagy az a), vagy a b) jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie: 
 Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
hogy a .....…......……………………………………….. (cég megnevezése), mint ajánlattevő  
 
a) 
- a közbeszerzés alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni:  
…………………………………………………………………………………………………. 

(az adott rész(ek)re vonatkozóan a rész, illetve a tevékenység megnevezése) 
 
- fenti rész(ek) tekintetében az ajánlattétel időpontjában ismert alvállalkozó megnevezése:   
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(az alvállalkozó(k) megnevezése, székhelye (lakóhelye) 
  
Kelt: .........................., 2017. ........................ ......... 
 
 …………………………………………… 

/cégszerű aláírás/ 
 
b) Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy a .....…......……………………………………….. (cég megnevezése), mint ajánlattevő a 

szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 
 
Kelt: .........................., 2017. ........................ ......... 
 
 …………………………………………… 

/cégszerű aláírás/ 
* Több részre történő ajánlattétel esetén részenként egyértelmű nyilatkozatot kell tenni vagy a sorok bővítésével, 
vagy külön-külön nyilatkozat kitöltésével. 
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön cégszerűen aláírva kell 
benyújtani. 
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5. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT    (Az ajánlattevő részéről.) 
Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi 

Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai” Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-
ában foglaltaknak megfelelően 

 
n y i l a t k o z o m 

 hogy ……………………..……..……………., mint ajánlattevővel szemben nem áll fenn a 2015. 
CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok 
egyike sem. 

 
 

n y i l a t k o z o m 
 

továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, hogy nem veszünk igénybe a szerződés 
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m)és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más 
gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m)és q) pontokban 
foglalt kizáró okok hatálya alá..1  

 
  
 
…………………… 2017. ……………. hó ………nap 
 
 
 
 

…………..………..…………….. 
cégszerű aláírás

 
 

 
 
 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön cégszerűen aláírva kell 
benyújtani. 

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

alvállalkozók megnevezését. 
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6. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT2 a Kbt. 62.  § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerint 
 (ajánlattevő részéről) 

Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi 
Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai” alulírott, ………………………, mint a(z)…………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti 
kizáró okok hiányának igazolására  
  n y i l a t k o z o m3 
 1.) hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében olyan 
társaságnak minősül, melyet  

 
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén  / szabályozott tőzsdén jegyeznek 

 
2.) Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja 
tekintetében olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, 
hogy az általam jegyzett társaságnak 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) alpontja4 szerint definiált tényleges tulajdonosa:  

van /nincsen 
 
3.) Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa van, a tényleges tulajdonosok 
neve és állandó lakóhelye vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön cégszerűen aláírva kell benyújtani. 
3 A megfelelő nyilatkozatrész töltendő ki/húzandó alá! 
4 r)17 tényleges tulajdonos: 

ra)18 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)19 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § 
(2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már 

meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 

vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 

huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
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Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
  
  
  

 
…………………… 2017. ……………. hó ………nap 

 
 ………………………………… 
 cégszerű aláírás 
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  7. számú melléklet  

 
NYILATKOZAT  a fordításról (adott esetben) 

 
Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai” (Az 

ajánlattevő részéről.) 
   

 
Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... cégjegyzésre jogosult 
képviselője 

 
n y i l a t k o z o m  

hogy a „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor 
felújítási munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatunkhoz csatolt nem magyar 
nyelvű iratokról / dokumentumokról készült fordítások tartalma minden tekintetben megfelel a 
valóságnak, az abban foglaltak hitelességéért teljes körű felelősséget vállalunk. 

 
 Kelt, …………………… 2017. ………………… (hó) ……………(nap) 

 
 
 

………………..………………...... cégszerű aláírás  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az érintett ajánlattevők által cégszerűen aláírva kell benyújtani. 
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8. számú melléklet  

 
 

NYILATKOZAT  
(ajánlattevő részéről) 

Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi 
Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai”  

 
Alulírott……………………….., mint a(z) ……………………………………………ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője akként 

 
 
 

nyilatkozom,  
 

hogy az eredeti ajánlathoz adathordozón (szkennelt, vírusmentes (pdf) állományban) csatolt ajánlat 
tartalma teljes körűen megegyezik az ajánlat eredeti példányával. 

 
Akként nyilatkozok továbbá, hogy valamennyi, az eljárás eredményhirdetéssel történő lezárásának 
visszaigazolásáig, valamint nyertességünk esetén a szerződés megkötéséig (illetve a szerződés 
teljesítése során folyamatosan) általunk benyújtott iratot, dokumentumot, írásos levelezést 
(Ajánlatkérő külön kérése nélkül) szkennelve is megküldjük Ajánlatkérőnek. 

 
 

Kelt, …………………… 2017.   …………..hó ……..nap 
 
 
 

………………..………………......  
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike (valamennyi tag) által cégszerűen, vagy a tagok 
képviseletére kijelölt tag által cégszerűen aláírva kell benyújtani, mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a 
közös ajánlattevők nevében teszik. 
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9. számú melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
 a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerint követelményekről 

 
 

Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi 
Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai”  

 
 
Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. cégjegyzésre jogosult 
képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlat megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. 
 
 
Kelt: ………., 2017. év ……….. hó ….. nap 
 
 
 
 

...................................... 
cégszerű aláírás 
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10. számú melléklet 
 

 
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 
Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi 

Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai” 
 Alulírott ………………………………….mint a(z) …………………………………………… 

(székhely: ……………………………………………………………….) ajánlattevő/ alvállalkozó/ az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő* cégjegyzésre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt Ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 
3.§ (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 
 …………………., 2017 ……………………………… 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
                                                                                                               cégszerű aláírás 

 
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike (valamennyi tag), vagy a tagok 
képviseletére kijelölt tag által cégszerűen aláírva kell benyújtani, mely esetben rögzíteni kell, 
hogy a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszik. 

 
* megfelelő rész aláhúzandó 
 
 
 
A 2011. évi CXCVI. tv.  
3. § (1) E törvény alkalmazásában 
1. átlátható szervezet: 
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi 

személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági 
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 
működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a 
következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint 
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot 

meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 
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11. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 a változásbejegyzésről 

 
 

Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi 
Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai”  

 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult 
képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy változás-bejegyzési kérelmet  
 
□ nem nyújtottam be 
 
□ nyújtottam be,5 amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. 
 
 
Kelt: ………., 2017. év ……….. hó ….. nap 
 
 
 
 

...................................... 
cégszerű aláírás 

 

                                                 
5 Csak a megfelelő szöveget kell az ajánlatban meghagyni. 
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12. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
Készenléti Rendőrség, mint Ajánlatkérő által kiírt „KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi 

Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási munkálatai” 
 
 
 Alulírott ……….., mint a ………….. cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában 

 
 

nyilatkozom, 
hogy a szerződéskötés időpontjában, és annak időbeli hatálya alatt Ajánlattevő rendelkezni fog 
legalább 40 millió forint/év és legalább 25 millió forint/káresemény mértékéig terjedő építőipari, 
szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó C.A.R. rendszerű, összkockázatú (dologi-és felelősségi) 
építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítással. 
Kijelentem továbbá, hogy a biztosítást a szerződés időtartama alatt fenntartom. 
 
 
Kelt: ………., 2017. … … 
 …………………………………… 
 cégszerű aláírás 
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13.sz. melléklet  
Szakmai önéletrajz (minta) 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  
Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Végzettség és szakirány 
   
   
   

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

Mettől meddig (év) Munkahely Munkakör 
   
   
   

 
SZAKMAI TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai, mettől meddig (év/hó) 

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása6 
  

  
  

Kelt: ……………, 201. …………… hó …………… nap 
 
 
  ………………………………. 
  aláírás 
 

                                                 
6 Szakmai tapasztalatként az alábbi, szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő tevékenységek kerülnek 

elfogadásra: építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, építésfelügyeleti, építésügyi 
hatósági, beruházói-műszaki, felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, építészeti-műszaki 
tervezési, építésügyi műszaki szakértői tevékenység. 
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14. sz. melléklet 
 
 
 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT (MINTA) 
 
 
  Alulírott …………… (anyja neve: …………….., lakcím…………..) nyilatkozom, hogy a 

„KKÁK telephelyén (2120 Dunakeszi Repülőtéri u. 3. sz.) található V. sz. kennelsor felújítási 
munkálatai” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az Ajánlattevővel megkötendő 
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre állok, közreműködöm a szerződés teljesítésben és nincs 
más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való 
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 

 

Kelt: ……………, 201. …………… hó …………… nap 

  ……..………….……….. 
  szakember aláírása 
  
 


