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Általános tudnivalók
Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az ajánlattevőket a jelen ajánlati dokumentációban részletezett
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásra.
Ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett feladatok elvégzésére vonatkozóan adható be. Az
ajánlati dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a
dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattételi felhívásban és jelen
dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő, vagy azoktól, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvénytől (a továbbiakban: Kbt.) eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy az
ajánlattevő kizárását vonhatja maga után.
Az ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, ill. a nyertessel kötendő
szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával
elismerik, hogy tisztában vannak a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre
kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatukat ezek figyelembevételével állítja össze.
Ajánlati határidő meghosszabbítása, ajánlattételi felhívás visszavonása
Az ajánlati határidő meghosszabbítására, illetve visszavonására a Kbt. 115. § (3) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.
Kiegészítő tájékoztatás kérése:
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy ajánlattevő
lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa
meghatározott szervezettől.
Kiegészítő tájékoztatás KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN, E-MAILBEN VAGY TELEFAXON lehetséges.
A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módunkban választ adni.
A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó, a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos kérdéseket, az
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, ésszerű határidőben lehet feltenni, amelyekre a válaszokat az
ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben köteles megadni az ajánlattevőknek.
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon
meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági
szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz
kerüljön.
Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelménye
Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció. Az ajánlat az
ajánlatkérő által igényelt feladatok teljes elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az ajánlatkérő
az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta.
Az ajánlatokat csakis az ajánlati dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani. Az olyan ajánlat,
amelyet az ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával, becsatolásával dolgozott ki,
érvénytelenítésre kerül.
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Az ajánlatot magyar nyelven, a jelen ajánlati dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és
tartalommal kell benyújtani.
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőknek kell
viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem kötelezhető.
Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, az ajánlattételi felhívásban
meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésének megfelelően egy papír alapú példányban, továbbá 1 db, papír
alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (pdf formátumban)
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell benyújtani. Az ajánlatok leadása zárt borítékban történik,
amelyet a következő felirattal kell ellátni: „AJÁNLAT kézi és gépi földmunka elvégzésére”, valamint
„Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. Postai kézbesítés esetén fel kell tüntetni a
következő szöveget is „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!”.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint - a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével, mely
eredeti aláírt példányban csatolandó - valamennyi dokumentumot egyszerű másolati példányban is be
lehet nyújtani.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2)
bekezdése], és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdése].
Az ajánlatok eredeti példányát a szükséges helyeken cégszerűen aláírva, oldalanként folyamatos
sorszámozással kell elkészíteni. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a
csomót matricával az ajánlat első vagy a hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írnia, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen. Az ajánlat dokumentációjának elején az oldalszámokat is tartalmazó
tartalomjegyzéket kell elhelyezni.
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során
mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására
csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel idegen vagy
részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatok nem fogad el. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum
benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős
fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő
felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
Az egyes példányok közötti eltérés esetén az eredeti jelzéssel ellátott nyomtatott példányban foglaltakat
kell figyelembe venni. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, formában,
példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz,
úgy az érvénytelenítésre kerül, az ajánlatkérési eljárásban, továbbiakban már nem vehet részt.
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult
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képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé
egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát (konzorciumi megállapodást),
amely legalább tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell
benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a
vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve.
A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya,
teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve
bontó feltételtől és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes
megjelölését.
Konzorcium esetén szükséges az ajánlattal együtt a konzorciális szerződésnek a becsatolása is. Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását
(projekttársaság) mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
Többszörös megjelenés a közbeszerzési eljárásban
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi
lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi
jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja (Kbt. 65. § (7) bekezdés). [Kbt. 36. § (1) bekezdés]
Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal
feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a
Gazdasági Versenyhivatalnak. [Kbt. 36. § (2) bekezdés]
Amennyiben a közbeszerzésekért vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter a
közbeszerzési eljárások, továbbá közbeszerzési szerződések, illetve építési vagy szolgáltatási koncessziók
és ezek módosításainak közbeszerzési-jogi ellenőrzése során a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke
szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt.
bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint a Gazdasági Versenyhivatalnak megtett jelzés
során - a minősített adat kivételével - jogosult a Gazdasági Versenyhivatalnak átadni az érintett
közbeszerzés, szerződés, építési vagy szolgáltatási koncesszió, illetve ezek módosításai ellenőrzése révén
rendelkezésére álló bármely adatot. [Kbt. 36. § (3) bekezdés]
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Az Ajánlattevő
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. (Kbt. 3. § 1. pontja)
Alvállalkozó
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés
teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag
eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; (Kbt. 3. § 2. pontja)
Az ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen
ajánlatot tevőknek vagy - ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét előírta
vagy azt lehetővé tette [35. § (8)-(9) bekezdés] - a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az ajánlatkérő
és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó szervezetnek (a
továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. [Kbt. 138. § (1) bekezdés]
Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a
65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés,
szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a
helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az
adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt
felelt meg. [Kbt. 138. § (2) bekezdés]
Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az
eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a szerződés
megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az
adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó
nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. [Kbt. 138. § (3) bekezdés]
Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy
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(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó
körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha
az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76.
§ (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban
bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az
ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden
releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. [Kbt. 138. § (4)
bekezdés]
Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói
szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. [Kbt. 138. § (5) bekezdés]
Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban,
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben
részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség
van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti
követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja
meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen
részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a
teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására
azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az
eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt – megszűnése
hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és
7

felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró
okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az ajánlatok beadásának határideje - ajánlattételi határidő:
Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.
Tájékoztatás:
A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint 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 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.
A követelmények teljesítését az ajánlatban nem kell igazolni!
Közbeszerzési Hatóság
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Tel.: +36-1-882-8502
Fax: +36-1-882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postai cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Tel.: +36 (1) 224 9100
Fax: +36 (1) 224 9163
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36-1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.nav.gov.hu
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Tel.: +36 (1) 795-1400
Fax: +36 (1) 318-2570
Honlap: www.munka.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
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Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Telefon: +36-1-374-2700
Fax: +36-1-374-2925
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap:http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: +36-1-795-2000
Telefax: +36-1-795-0200
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
A tájékoztatás kérésével kapcsolatos költségeket ajánlattevőknek kell viselniük.
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II.
AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS
ÉRTÉKELÉSE
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Az ajánlatok felbontása
Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban kerülnek felbontásra, az alábbi címen:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10., I. emelet 6. számú iroda
A bontáson az ajánlatkérő, az ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá
– a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott
szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő az alábbi információkat közli a jelenlévőkkel:
- az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét)
- valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a bontás megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet
összege is.
Az ajánlatkérő bontáskor vizsgálja, hogy az ajánlat formailag megfelel-e az előírtaknak - határidőre
beérkezett-e, a lezárt csomagolás szabályos és sértetlen-e, az 1 db nyomtatott, valamint az 1 db digitalizált
példányszám megvan-e.
Az üzleti titok védelme:
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt. 44. §
tartalmazza.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik személyek
(különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az
üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el,
hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.
Az ajánlatok érvényességének vizsgálata:
A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi, illetve részvételi
határidő lejárta után nyújtották be.
Az ajánlatok felbontása utáni értékeléskor történik az ajánlatok részletes tartalmi ellenőrzése. Ekkor kerül
sor annak megállapítására, hogy tartalmi szempontból az ajánlatok érvényesek-e, megfelelnek-e az
ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
Hiánypótlás, felvilágosítás kérése:
Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő
egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a határidőt,
továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
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A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen a
közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó
dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is lehet.
Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő
kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h),
k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy – ha
az ajánlatkérő előírta – a Kbt. 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági
szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más
gazdasági szereplő megnevezésére.
Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására – a Kbt. 71. § (2)
bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt – határidő van folyamatban, az ajánlattevő
pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlelt.
Az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást
arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra.
(Kbt. 71. § (6) bekezdés)
A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.
Az ajánlatkérő kizárólag az Kbt. 71. (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan felvilágosítást
kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak
olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek
személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek
való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor
figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember
kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel
rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt
szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem
eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az
ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem
sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében
a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a
felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet
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a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen
megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően
haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan
csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az
értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az e §-ban
foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a
hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az
eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás
során.
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j)
pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való
megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező
ajánlatot tesz.
(4) Az (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.
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;
b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben
bocsátotta rendelkezésre;
c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet
meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az
ajánlat ezen összeget meghaladja.
74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
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a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. §
(5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].
Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból
kizártak. Az ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani, és részletesen
vizsgálni, amelyeknél a fenti érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn.
Ajánlatok bírálata, értékelése és összehasonlítása
Kbt. 69. § (1) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell
vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Kbt. 69. § (4) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások
benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi
jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,
kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az
igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta,
az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha
a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Kbt. 69. § (5) Ha a (4) bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás
nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy
azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a (4) bekezdés szerint az
igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg
nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt
igazolási kötelezettségének eleget tett.
Kbt. 69. § (6) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4)
bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az
ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés
szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik
ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
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Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő
végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat)
alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon
alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban,
haladéktalanul tájékoztatni kell.
72. § (1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg,
írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony
összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely
önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.
(2) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára,
b) a választott műszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való
megfelelésre, vagy
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik.
(3) Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság kétséges további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett. Az
ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő
döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani
az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy
költséggel teljesíthető.
(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz
aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat
megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó
irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.
(5) Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérő
összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó
adatokat.
(6) Az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban
tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami
támogatást jogszerűen szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérő köteles tájékoztatni
- a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai Bizottságot.
(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha az
ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az
esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják
megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető.
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Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott
feltételeknek megfelelő ajánlatokat, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont alapján bírálja el.
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati
dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok alapján bírálja el.
Bírálati szempontok - súlyszám
1) rész tekintetében:
Részszempont
1. Kézi földmunka gyér lelőhely-sűrűség (pl. lazán
elhelyezkedő árkokkal, gödrökkel jellemezhető település)
esetén a vállalási ár [Ft/m2]
2. Kézi földmunka átlagos lelőhely (5-10 objektum/100 m2
objektum számú, illetve 5-30 % tényleges fedettségű
település) esetén a vállalási ár [Ft/m2]
3. Kézi földmunka intenzív lelőhely (pl. soros temető, 10
objektum/100 m2 felett objektum számú, illetve 30 %
tényleges fedettség feletti település) esetén a vállalási ár
[Ft/m2]
4. Kézi földmunka több rétegű és városi feltáráson, illetve
területtel nem mérhető lelőhelyeken (Ft/óra)
5. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
6. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)

Súlyszám
15

20

20

15
20
10

2) rész tekintetében:
Részszempont
1. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó vállalási ára
visszatöltéssel 80 cm mélységig ajánlati ára (Ft/m2)
2. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó vállalási ára
visszatöltés nélkül 80 cm mélységig ajánlati ára (Ft/m2)
3. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó vállalási ára
visszatöltéssel 80 cm mélység alatt ajánlati ára (Ft/m2)
4. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó vállalási ára
visszatöltés nélkül 80 cm mélység alatt ajánlati ára (Ft/m2)
5. Egyszeri földszállítás 100 m-ig nettó ajánlati ára (Ft/m2)
6. Kétszeri földszállítás 100 m-ig ajánlati ára (Ft/m2)
7. Egyszeri földszállítás 100-500 m-ig ajánlati ára (Ft/m2)
8. Kétszeri földszállítás 100-500 m-ig ajánlati ára (Ft/m2)
9. Felületrendezés T-130-as dózerrel ajánlati ára (Ft/m2)
10. Gépszállítás díja (Ft/km)
11. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
12. Az ajánlattevő rendelkezik-e akkreditált mélyépítésre
vonatkozó
ISO
14001
környezetirányítási
rendszertanúsítvánnyal (igen-nem)
13. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)

Súlyszám
10
5
10
5
5
10
5
10
5
5
10
10
10
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A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható pontszámok 0-10 pont, mely valamennyi részszempont esetében azonos.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Bírálati szempont - alkalmazott módszer:
1) rész tekintetében:
Alkalmazott
módszer

Részszempont
1. Kézi földmunka gyér lelőhely-sűrűség (pl. lazán
elhelyezkedő árkokkal, gödrökkel jellemezhető település)
esetén a vállalási ár [Ft/m2]
2. Kézi földmunka átlagos lelőhely (5-10 objektum/100 m2
objektum számú, illetve 5-30 % tényleges fedettségű
település) esetén a vállalási ár [Ft/m2]
3. Kézi földmunka intenzív lelőhely (pl. soros temető, 10
objektum/100 m2 felett objektum számú, illetve 30 %
tényleges fedettség feletti település ) esetén a vállalási ár
[Ft/m2]
4. Kézi földmunka több rétegű és városi feltáráson, illetve
területtel nem mérhető lelőhelyeken (Ft/óra)
5. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)

fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
egyenes
arányosítás
pontozás

6. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)

2) rész tekintetében:
Részszempont
1. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó vállalási
visszatöltéssel 80 cm mélységig ajánlati ára (Ft/m2)
2. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó vállalási
visszatöltés nélkül 80 cm mélységig ajánlati ára (Ft/m2)
3. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó vállalási
visszatöltéssel 80 cm mélység alatt ajánlati ára (Ft/m2)
4. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó vállalási
visszatöltés nélkül 80 cm mélység alatt ajánlati ára (Ft/m2)
5. Egyszeri földszállítás 100 m-ig nettó ajánlati ára (Ft/m2)
6. Kétszeri földszállítás 100 m-ig ajánlati ára (Ft/m2)
7. Egyszeri földszállítás 100-500 m-ig ajánlati ára (Ft/m2)
8. Kétszeri földszállítás 100-500 m-ig ajánlati ára (Ft/m2)
9. Felületrendezés T-130-as dózerrel ajánlati ára (Ft/m2)
10. Gépszállítás díja (Ft/km)

ára
ára
ára
ára

Alkalmazott
módszer
fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
fordított
arányosítás
fordított
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11. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
12. Az ajánlattevő rendelkezik-e akkreditált mélyépítésre
vonatkozó
ISO
14001
környezetirányítási
rendszertanúsítvánnyal (igen-nem)
13. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)

arányosítás
egyenes
arányosítás
pontozás
pontozás

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal kerülnek felszorzásra. Az ajánlatkérő a pontszám kiszámítása során a kerekítési
szabályainak megfelelően 2 tizedes jegyre kerekít. A legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a
részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el.
1) rész tekintetében:
1-4. értékelési szempontok:
Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat
ellenértékét tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult ajánlatkérőtől további
díj- vagy költségtérítés igénylésére. Az ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen
költség elszámolására nem jogosult.
Az elszámolás alapja a feltárt terület nagysága/ledolgozott óraszám.
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához.
A fenti értékelési szempontok esetén az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza:
Fordított arányosítás: Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójának (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III./A)/1./ba) pontja szerinti "fordított arányosítás" módszert
alkalmazza.
A megajánlott legalacsonyabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek
megfelelően a legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő
pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra:
P=

 Alegalacson yabb

 A
vizsgalt



  Pmax  Pmin   Pmin



ahol:
P
Pmax
Pmin
A-vizsgalt
A-legalacsonyabb

az ajánlat pontszáma
max. pontszám
min. pontszám
A vizsgált ajánlat ellenértéke
A legalacsonyabb összegű ajánlat
ellenértéke

10
0

5. értékelési részszempont
Késedelmi kötbér:
Késedelmi kötbér vállalása egész számokban megadva lehetséges. Késedelmi kötbér mértéke minimum
5.000,- Ft/naptári nap, míg maximális mértéke 30.000,- Ft/naptári nap lehet. A vállalásokat minden
késedelmesen eltel naptári nap vonatkozásában Ft/késedelmes naptári napban kell megtenni. A minimális
5.000,-Ft/késedelmes naptári napnál alacsonyabb késedelmi kötbér nem vállalható.
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A fenti értékelési szempont esetén az ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza:
Egyenes arányosítás: Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójának (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III./A)/1./bb) pontja szerinti "egyenes arányosítás" módszert
alkalmazza.
A legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (felső ponthatár, 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat a következők szerint:
P =  Avizsgált   P
A

 legjobb 

max

 Pmin   Pmin

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
6. értékelési részszempont
Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)
Az ajánlattevőnek ajánlatában büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítése során alkalmazni fog-e hátrányos helyzetű munkavállalót.
Hátrányos helyzetű munkavállaló: a Kbt. 3. § (értelmező rendelkezések) 11. pontja alapján hátrányos
helyzetű munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben
meghatározott fogalom.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény értelmében:
1. Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki
a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a
nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány,
és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f)458 egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai
tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos
munkahelyen;
A fenti értékelési szempont esetében az ajánlatkérő pontozásos módszert alkalmaz az alábbiak szerint:
0 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása esetén az ajánlatkérő 0 pontot ad,
1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása az ajánlatkérő 2 pontot ad,
2 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása az ajánlatkérő 4 pontot ad,
3 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása az ajánlatkérő 6 pontot ad,
4 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása az ajánlatkérő 8 pontot ad,
5 vagy több fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása esetén az ajánlatkérő a maximális 10 pontot
adja.
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2) rész tekintetében:
1-10. értékelési szempontok:
Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat
ellenértékét tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult ajánlatkérőtől további
díj- vagy költségtérítés igénylésére. Az ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen
költség elszámolására nem jogosult.
Az elszámolás alapja a feltárt terület nagysága/ledolgozott óraszám.
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához.
A fenti értékelési szempontok esetén az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza:
Fordított arányosítás: Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójának (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III./A)/1./ba) pontja szerinti "fordított arányosítás" módszert
alkalmazza.
A megajánlott legalacsonyabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek
megfelelően a legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő
pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra:
P=

 Alegalacson yabb

 A
vizsgalt



  Pmax  Pmin   Pmin



ahol:
P
Pmax
Pmin
A-vizsgalt
A-legalacsonyabb

az ajánlat pontszáma
max. pontszám
min. pontszám
A vizsgált ajánlat ellenértéke
A legalacsonyabb összegű ajánlat
ellenértéke

10
0

11. értékelési részszempont
Késedelmi kötbér:
Késedelmi kötbér vállalása egész számokban megadva lehetséges. Késedelmi kötbér mértéke minimum
5.000,- Ft/naptári nap, míg maximális mértéke 30.000,- Ft/naptári nap lehet. A vállalásokat minden
késedelmesen eltel naptári nap vonatkozásában Ft/késedelmes naptári napban kell megtenni. A minimális
5.000,-Ft/késedelmes naptári napnál alacsonyabb késedelmi kötbér nem vállalható.
A fenti értékelési szempont esetén az ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza:
Egyenes arányosítás: Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójának (KÉ
2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III./A)/1./bb) pontja szerinti "egyenes arányosítás" módszert
alkalmazza.
A legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (felső ponthatár, 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi
elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat a következők szerint:
P =  Avizsgált   P
A

 legjobb 

max

 Pmin   Pmin

ahol:
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
12. értékelési részszempont
Az ajánlattevő rendelkezik-e akkreditált mélyépítésre vonatkozó ISO 14001 környezetirányítási
rendszertanúsítvánnyal (igen-nem)
A fenti értékelési szempont esetében az ajánlatkérő pontozásos módszert alkalmaz az alábbiak szerint:
Igen válasz esetén az ajánlatkérő 10 pontot, nem válasz esetén 0 pontot ad.
13. értékelési részszempont
Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)
Az ajánlattevőnek ajánlatában büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítése során alkalmazni fog-e hátrányos helyzetű munkavállalót.
Hátrányos helyzetű munkavállaló: a Kbt. 3. § (értelmező rendelkezések) 11. pontja alapján hátrányos
helyzetű munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben
meghatározott fogalom.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény értelmében:
1. Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki
a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
c) 50 éven felüli személy, vagy
d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a
nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány,
és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
f)458 egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai
tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos
munkahelyen;
A fenti értékelési szempont esetében az ajánlatkérő pontozásos módszert alkalmaz az alábbiak szerint:
0 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása esetén az ajánlatkérő 0 pontot ad,
1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása az ajánlatkérő 2 pontot ad,
2 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása az ajánlatkérő 4 pontot ad,
3 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása az ajánlatkérő 6 pontot ad,
4 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása az ajánlatkérő 8 pontot ad,
5 vagy több fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása esetén az ajánlatkérő a maximális 10 pontot
adja.
Eredményhirdetés
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít, amelyet minden
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld.
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III.
AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ
OKMÁNYOK
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Az ajánlat formai követelményei a következők:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első
vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát az ajánlattevő részéről erre jogosultnak le kell bélyegezni,
illetőleg alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
b) Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha
vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes
oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kis
mértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való
hivatkozása érdekében szükséges.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
d) Az ajánlatot egy eredeti, valamint egy darab digitalizált példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton
meg kell jelölni, hogy az az eredeti.
e) Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f) 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.
Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az
Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény
Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az
ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára
vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. A
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági
szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani.
Dokumentum
Oldalszám
Ajánlat tartalomjegyzéke oldalszámokkal
Ajánlattevő információs adatlapja (az V. Fejezet 1. számú mellékletében
megadott tartalommal)
Felolvasólap (az V. Fejezet 2. számú mellékletében megadott tartalommal)
Ajánlattételi nyilatkozat (az V. Fejezet 3. számú mellékletében megadott
tartalommal)
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), alkalmasság igazolásához
igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult
személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi
V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban,
amennyiben valamely aláíró nem tartozik a 2006. évi V. törvény hatálya alá,
abban az esetben az ajánlatkérő elfogadja a közjegyző, vagy ügyvéd, vagy két
tanú által hitelesített okiratot is.
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Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az
ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelme és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben az ajánlattevő tekintetében ez nem áll fenn, az ajánlattevő
nemleges tartalmú nyilatkozatot köteles csatolni.
(az V. Fejezet 4. számú mellékletében megadott tartalommal)
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás (az V. Fejezet 5. számú mellékletében megadott
tartalommal)
Konzorciumi megállapodás (adott esetben).
A konzorciumi megállapodásnak tartalmaznia kell:
 az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, azon ajánlattevő kijelölését, aki a konzorciumot az eljárás
során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében
hatályos jognyilatkozatot tehet.
 hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak,
 a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás
között,
 a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is
beleértve.
A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és
hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó
feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös
ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.
Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok:
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokról.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös
ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §
(1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró
okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül
vélelmezi. (az V. Fejezet 6. számú mellékletében megadott tartalommal.)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (az V.
Fejezet 7. számú mellékletében megadott tartalommal.)
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozata (az V. Fejezet
8. számú mellékletében megadott tartalommal)
Egyéb igazolások, dokumentumok:
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek
a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek
az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8)
bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
(az V. Fejezet 9. számú mellékletében megadott tartalommal)
Nyilatkozat a Kbt. 44. §-ban meghatározott üzleti titokról szóló
rendelkezéseivel kapcsolatban
(az V. Fejezet 10. számú mellékletében megadott tartalommal)
Nyilatkozat a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásáról (értékelési
szempont)
(az V. Fejezet 11. számú mellékletében megadott tartalommal)
Valamennyi rész tekintetében
Szakmai ajánlat
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező.
A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A szakmai ajánlattal kapcsolatos
előírások, elvárások:
Az ajánlattevő ajánlatának részeként a szakmai ajánlatban köteles
meghatározni, hogy:
- milyen módon biztosítja a teljesítésben részt vevő dolgozók
helyszínre juttatását,
- a feladatelvégzéshez szükséges eszközök bemutatását (Az
ajánlattevőnek alkalmazottjai részére a terepi munkavégzéshez
megfelelő számú, színvonalú és minőségű felszerelést, szerszámot
biztosítania kell.),
- a szükséges illemhelyiségek, valamint tároláshoz, illetve
melegedéshez szükséges objektumok biztosításának módját,
- a munka irányításának személyi feltételeit,
(esetlegesen amennyiben erre az ajánlatban megajánlás van) az ajánlatban
vállalt hátrányos helyzetű munkavállaló(k) alkalmazásának bemutatása.
25

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok:
Pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság igazolása:
Valamennyi rész tekintetében:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolandó az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt évre vonatkozó,
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója. Ha az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében, ha az
ajánlattevő a 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés
tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Valamennyi rész tekintetében:
P.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három lezárt
üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes
európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozata, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
(az V. Fejezet 12. számú mellékletében megadott tartalommal.)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:
Valamennyi rész tekintetében:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (2) bekezdés a) pontja
alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé
számított öt év legjelentősebb építés beruházásainak ismertetését.
A Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés értelmében a Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés a) pontjának esetét a szerződés kötő másik fél által adott
igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább:
az építési beruházás tárgyát,
mennyiségét,
teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap bontásban)
és helyét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
A Korm. rendelet 23. §-a alapján a Kbt. Harmadik Része szerinti lefolytatott
közbeszerzési eljárásban a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően kell igazolni a referenciát.
Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján az öt
év teljesítésének igazolása során a vizsgált időszak alatt (az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év) befejezett, de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe.
A Korm. rendelet 21/A. § alapján a Korm. rendelet (2) bekezdés a) pontja
alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy
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tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés
rendelkezéseire.
(az V. Fejezet 13. számú mellékletében megadott tartalommal.)
2) rész tekintetében:
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért
felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Akiknél követelmény a hatósági nyilvántartásba vétel, úgy jelöljék meg, hogy
az illető személy mely kamarai névjegyzékben szerepel a kamarai
nyilvántartási számmal és a vonatkozó kamarai nyilvántartáshoz való
elektronikus elérési útvonalat is adják meg, illetve ha kamarai
nyilvántartásba vétellel még nem rendelkezik, nyilatkozzon arról, hogy a
szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
Az ajánlattevő nyilatkozzon egyfelől arról, hogy a szakember az előírt
szakmai tapasztalattal rendelkezik, valamint nyertessége esetén az általa
bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől
arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a
szerződés megkötéséig rendelkezni fog, s nyilvántartásba-vétel elmaradása az
ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján.
Amennyiben nem szerepel a szakértő a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás
nem elérhető, akkor a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása
szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy
származási országban szerzett, az előbbivel egyenértékű jogosultságot
igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását kell benyújtani az
alkalmassági igazolás keretében.
(az V. Fejezet 14. számú mellékletében megadott tartalommal.)
2) rész tekintetében:
Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberek kifejezett
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a
teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban
közreműködnek.
(az V. Fejezet 15. számú mellékletében megadott tartalommal.)
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a jelen pontban hivatkozott V. Fejezet szerinti
mellékleteket ajánlja alkalmazni ajánlattevőknek az ajánlat összeállítása során, összhangban a Kbt. 57. §
(1) bekezdésében meghatározottakkal, ugyanakkor a megadott mellékletekkel megegyező tartalmú
nyilatkozatokat is elfogad.
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IV.
SZERZŐDÉSTERVEZET
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Munkácsy Mihály Múzeum (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9., adószám:
15345747-2-04, bankszámlaszám: 11733003-15345747-10050006, számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Nyrt., képviseli: Ando György múzeumigazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
másrészről
a
……………………………
(székhely:
………………….,
cégjegyzékszám:
………………………, adószám: …………………, bankszámlaszám: ………………., számlavezető
pénzintézet: ………………………..., képviseli: ……………………………..) mint vállalkozó (a
továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1.

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró
földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyban. A
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Megrendelő mint ajánlatkérő a Vállalkozó
ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a Kbt. 131.
§-a értelmében a felek szerződést kötnek jelen vállalkozási szerződés és az annak elválaszthatatlan
részeit képező mellékletei szerint.

2.

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a szerződés elválaszthatatlan részét képező
ajánlattételi felhívásban és ajánlati dokumentációban, valamint a Vállalkozó ajánlatában részletezett
régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró munka ellátását (1. részre kötött szerződésben)/
régészeti feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka ellátását (2. részre kötött szerződésben) a
megadott műszaki tartalom figyelembevételével.

3.

A Vállalkozó a szakszerű és gondos tevékenység kifejtésének kötelezettségével kötelezi magát a jelen
szerződés alapján történő teljesítésre. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a szerződés 2.
pontjában meghatározott tevékenység ellátásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel,
eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység ellátásához szükséges.

4.

A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a kiírás feltételeit teljes körűen megismerte, azt a szerződés hibátlan
és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben,
eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a Vállalkozó amiatt
követ el, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem
szerzett kellő információt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem
menti fel a Vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen
szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során.

5.

A Vállalkozó köteles a szerződésben rögzített munkákat elvégezni az ásatási engedélyben
meghatározott módon, a megrendelő utasításai és az Ásatási Bizottság, valamint az illetékes hattóság
által szabott általános követelmények alapján, beleértve mindazon munkákat is, melyek az adott
megrendelés megvalósításához szükségesek.

6.

A Megrendelő a szerződés aláírásának napjától a nettó 170.00.000,- Ft (1. részre kötött
szerződésben)/ nettó 40.000.000,- Ft (2. részre kötött szerződésben) vállalkozói díj kimerüléséig, de
legkésőbb 2019. december 31-ig terjedő időtartamra szerződést köt a Vállalkozóval. Ezen jelzett
időpontig feladott megrendelések teljesítéséig (a szerződés keretösszegét meg nem haladva) a jelen
szerződés rendelkezéseit változatlanul alkalmazni kell. A keretösszeg kimerülésével vagy a
szerződéses időtartam lejártával jelen szerződés minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik.

7.

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése
esetén a Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásra jogosult:
1) részre kötött szerződésben:
1. Kézi földmunka gyér lelőhely-sűrűség (pl.
lazán elhelyezkedő árkokkal, gödrökkel nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
jellemezhető település) esetén a vállalási ár
azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
[Ft/m2]
2. Kézi földmunka átlagos lelőhely (5-10
objektum/100 m2 objektum számú, illetve 5- nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
30 % tényleges fedettségű település) esetén a
azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
2
vállalási ár [Ft/m ]
3. Kézi földmunka intenzív lelőhely (pl. soros
temető, 10 objektum/100 m2 felett objektum nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
számú, illetve 30 % tényleges fedettség feletti
azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
település ) esetén a vállalási ár [Ft/m2]
4. Kézi földmunka több rétegű és városi
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
feltáráson, illetve területtel nem mérhető
azaz bruttó ……………….,- Ft/óra
lelőhelyeken (Ft/óra)
2) részre kötött szerződésben:
1. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltéssel 80 cm mélységig
ajánlati ára (Ft/m2)
2. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltés nélkül 80 cm mélységig
ajánlati ára (Ft/m2)
3. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltéssel 80 cm mélység alatt
ajánlati ára (Ft/m2)
4. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltés nélkül 80 cm mélység
alatt ajánlati ára (Ft/m2)
5. Egyszeri földszállítás 100 m-ig nettó ajánlati
ára (Ft/m2)
6. Kétszeri földszállítás 100 m-ig ajánlati ára
(Ft/m2)
7. Egyszeri földszállítás 100-500 m-ig ajánlati
ára (Ft/m2)
8. Kétszeri földszállítás 100-500 m-ig ajánlati
ára (Ft/m2)
9. Felületrendezés T-130-as dózerrel ajánlati ára
(Ft/m2)
10. Gépszállítás díja (Ft/km)

nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/km

A fenti egységárak tartalmazzák az adott feladat teljesítésével kapcsolatos összes költséget, a
Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb költségigénnyel a Megrendelővel szemben nem
léphet fel.
Jelen szerződésben szereplő egységárak a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendők.
A vállalkozási díj a magyar forint árfolyamváltozásától független.
A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
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8.

A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete a rendelkezésére
áll.
A Vállalkozó előleg igénybevétele esetén előleget a szerződés alapján leadott egyedi
megrendelésenként jogosult igényelni, amelynek összege az egyedi megrendelés teljes nettó
ellenszolgáltatásának 5 %-ának megfelelő összegű lehet. Előleg igénybevétele esetén az előleg
kifizetése a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározottak szerint történik. Előleg
igénylése esetén az előleg összege a benyújtott számlából került levonásra.
A Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt és a Vállalkozó által teljes körűen elvégzett munka
teljesítését követően jogosult számlákat benyújtani. A Vállalkozó megrendelésenként az egyedi
megrendelésben foglaltak szerint nyújthat be számlát.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-ában foglaltak szerint az ellenszolgáltatás kifizetésére csak
az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A díj megfizetése a Vállalkozó általi teljesítést és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított
teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenébe történik. A számlák az igazolt
teljesítések alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerülnek kiegyenlítésre banki
átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint.
Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-a alapján történik:
(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés
során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót
vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az
ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen
számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját,
a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként
szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet
− tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e)18 az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f)19 az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g)20 az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során
a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem
teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet)
őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy
szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy
részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont
szerinti határidő harminc nap.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a
havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett
alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
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a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30
napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2) bekezdése alapján az ajánlattevő az általános adóigazolás
rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az
általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a
kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért.
A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Az elszámolás és kifizetés
pénzneme magyar forint (HUF)
9.

A Megrendelő a számla összege után a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles, ha a
Vállalkozó jogszerűen kiállított és leigazolt számlájában szereplő megbízási díj átutalásával
késedelembe esik.

10. A Megrendelő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
11. A Vállalkozó …… fő hátrányos munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt, amely munkavállalók alkalmazását a Megrendelő a teljesítés során bármikor
ellenőrizheti a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási papírjainak bekérésével.
12. A felek közötti kapcsolattartás az alábbi személyek útján történik.
A Megrendelő kapcsolattartója:
név:
telefonszám:
e-mail:
A Vállalkozó kapcsolattartója:
név:
telefonszám:
e-mail:
13. A Megrendelő a Vállalkozó feladatainak ellátásához szükséges adatokat folyamatosan és teljes
körűen a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, a megrendelői igényeket és feltételeket mindenkor
ésszerű időben meghatározza, s azt a Vállalkozó tudomására hozza. Továbbá a feladat ellátásához
szüksége döntéseket a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül meghozza, a szükséges
jóváhagyásokat kiadja.
14. Jelen szerződés alapján a Megrendelő egyedi megrendelések útján írásban (e-mail vagy telefax)
rendeli meg a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező feladatok ellátását. A megrendelés annak
visszaigazolásával lép hatályba. A Vállalkozó köteles az írásbeli megrendeléseket a Megrendelőnek a
kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül visszaigazolni.
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15. A munkaterület átadására az egyedi megrendelés visszaigazolását követően kerül sor, az egyedi
megrendelésben meghatározottak szerint.
16. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott határidőn/póthatáridőn belül nem vagy
nem szerződésszerűen teljesít (vagy a megadott határidőre a teljesítést nem vállalja), a Megrendelő
jogosult a munkát harmadik személlyel elvégeztetni. A Vállalkozó szerződésszegése esetén a
Megrendelőnél – az általa egyébként érvényesíthető kötbéren felül – harmadik személy
igénybevételével kapcsolatosan felmerült igazolt költségét a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek
megtéríteni.
17. A teljesítés helye Békés megye, a Megrendelő által az egyedi megrendelésekben kijelölt területek.
18. A Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére a zavartalan munkavégzést.
19. A felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek keretében a felek
kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt
kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.
20. A Megrendelő az ún. egyedi megrendelőben feltünteti az ásatási helyszínt, a tervezett ásatási
időszakot, az ember-, illetve szerszámszükségletet. A Vállalkozó a megrendelést nem utasíthatja
vissza, ugyanakkor a részletekről a felek kötelesek egyeztetni.
21. A Vállalkozó a munkát a Megrendelő részéről illetékes régész által az egyedi megrendeléssel
összefüggésben meghatározott módon köteles végezni.
22. Az ásatási engedélyek kiadásához szükséges, de a tervezéshez és építéshez is kapcsolódó egyéb
hatósági és tulajdonosi hozzájárulások (területhasználati-, területre lépési engedély stb.) beszerzése
(beleértve a feltárás során kitermelt humusz, illetve meddő elhelyezésnek kijelölési és engedélyezési
eljárását is) a Megrendelő feladata.
23. A munkaterületet a Megrendelő biztosítja munkakezdésre alkalmas állapotban – a nyomvonal
kitűzésével – a Vállalkozó részére. A kitűzésnél a megrendelő és a Vállalkozó képviselője jelen van,
a kitűzött pontokat átadja-átveszi. Késedelmes átadás esetén a késedelem idejével meghosszabbodik a
vállalkozót terhelő teljesítési határidő. Az ásatással érintett szakaszokon, a régészeti munka kezdését
megelőzően a megrendelő a Vállalkozónak megadja a feltárások földmunkáival érintett közművek
listáját, valamint rendelkezésre bocsátja a kiviteli dokumentáció azon részleteit, amelyekhez az ásatás
során a további részletmérések igazíthatók. Az ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket a
Megrendelő fedezi.
24. Amennyiben a kivitelezés folyamán bármilyen engedélyezett nyomvonal-korrekcióra kerülne sor,
abban az esetben a Megrendelő értesíti a Vállalkozót. Ha a korrekció következtében a nyomvonal új
lelőhelyet érint, annak feltárásáról és költségeiről a felek egyeztetnek, s a Megrendelő vagy új
megrendelőt bocsát ki, vagy a korábbi megrendelését a fentiekre tekintettel módosítja.
25. A felek rögzítik, hogy a régészeti lelőhelyen a nyomvonal tengelyének, a feltárt terület felmérése, a
feltárt objektumok szintezése, bemérése a Megrendelő feladata.
26. A felek rögzítik, hogy a terepi rajz- és térkép-dokumentáció digitális feldolgozása és a teljes adatbázis
elkészítése a Megrendelő feladata.
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27. A Megrendelő köteles a régészeti szakmai előírásokról és azok teljesítésének elvárásáról a munka
megkezdését megelőzően a Vállalkozót tájékoztatni, az utasítások végrehajtását ellenőrizni, és azok
megtörténtét az ásatási naplóban rögzíteni.
28. A Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója köteles időben biztosítani mindegyik ásatási helyszínen a
szerződés teljesítéséhez szükséges és megfelelő eszközöket, munkagépeket.
29. A Vállalkozó köteles a munkavégzés helyén időben és megfelelő létszám biztosításával a
munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni.
30. A Vállalkozó köteles a munkaterületen ásatási naplót vezetni.
31. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a hatályos jogszabályokat, valamint a kötelező
szabványokat és egyéb előírásokat, így különösen a munka- és a baleset-, környezetvédelmi, továbbá
a foglalkoztatási előírásokat.
32. A Vállalkozó köteles a munka megkezdése előtt és a későbbiekben is szükségszerű folyamatossággal
a szerződést teljesítő személyeket munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, különös
tekintettel a területen fellelhető robbanó anyagokra.
33. Amennyiben az egyes megrendelésekben meghatározott munka kezdési időpontja a Vállalkozónak
felróható okból csúszik vagy megszakad, illetve szünetel, a kieső időre a Vállalkozót díjazás nem
illeti meg.
34. Amennyiben a munkavégzést kedvezőtlen időjárási vagy egyéb tényező miatt az ásatásvezető régész
az aznapi munkát még a munkaidő előtt felfüggeszti, a Vállalkozót rövid úton (telefonon) értesíti.
Ezeket a napokat az ásatási naplóba „esőnap” bejegyzéssel kell szerepeltetni. Ezekre a napokra a
Vállalkozót díjazás semmilyen módon nem illeti meg.
35. A Megrendelő köteles az ásatási naplóban rögzíteni, ha a Vállalkozó vagy a Vállalkozó által igénybe
vett alvállalkozó, illetve egyéb személyek a munkavégzés helyén a megjelölt helyen nem jelennek
meg, a munkát nem kezdik meg vagy egyébként a munkavégzésre alkalmatlan állapotban vannak
akár a munkavégzés kezdetén, akár a munkavégzés során.
36. A Megrendelő köteles a munka befejeztével az átadás-átvételi eljárás keretében a munkaterületet
visszavenni, és ezt a tényt az ásatási naplóban rögzíteni.
37. A Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozó(k) tevékenységéért azonban úgy
felel, mint a sajátjáért.
38. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és jelen szerződésben foglalt
követelményeknek.
39. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél tulajdonát
képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel
tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen
információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem
bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik
fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja.
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40. A szerződésnek a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő megszűnése - így különösen a
vállalkozói tevékenység megszűnése, a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak és
az e szerződésben foglaltak megsértése, az ajánlati dokumentációban meghatározottak nem vagy nem
megfelelő színvonalon történő teljesítése, a Vállalkozó részéről egyéb súlyos szerződésszegés –
esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni.
41. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
vállalkozás eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért
felelős.
42. A Vállalkozónak el kell látnia minden olyan, a szerződésben, valamint az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban külön nem említett tevékenységet is, amely a szerződés minden tekintetében
megfelelő teljesítéshez szükséges. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre
a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó
felel. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a
Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
43. A Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani és felmerülő kárát érvényesíteni.
44. Ha a teljesítési idő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő
késedelemmel tudja elvégezni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, akkor a
Megrendelő a szerződési határidő lejárta előtt is elállhat a szerződéstől vagy a szerződést
felmondhatja és a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
45. Amennyiben a Vállalkozó saját hibájából eredően, az egyedi megrendelésekben meghatározott
(rész)teljesítési idő(ke)t illetően késedelembe esik, a (rész)teljesítési időt követően a Vállalkozót
kötbérfizetési kötelezettség terheli a Megrendelővel szemben. A késedelmi kötbér mértéke
………………..,- Ft/nap, azaz ………………………. forint naponta. A késedelmi kötbér maximum
10 napra számítható fel, ennél hosszabb késedelem esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbérre
jogosult.
46. Jelen szerződés alapján létrejövő bármely egyedi megrendelés esetén hibás teljesítésnek minősül az a
kézi földmunka, melyet a felelős ásatásvezető régész mellett a szakhatóság megyei régész felügyelője
vagy az ásatások szakmai ellenőrzésére jogosult Ásatási Bizottság vagy független (szakértői
névlistában szereplő) régészeti szakértő hibásnak, illetve nem megfelelő minőségűnek határoz meg.
A hibás teljesítési kötbérként a Megrendelő jogosult az adott ásatás tekintetében kiszámlázott nettó
díjat 5%-kal csökkenteni, illetve ennek az értéknek megfelelő kötbérszámlát kiállítani. (1. részre
kötött szerződésben.)
47. A Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak
felróható okból hiúsul meg (pl. a szerződés teljesítésének a Vállalkozónak felróható lehetetlenné
válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a Vállalkozó általi megtagadása, 10 napot
meghaladó késedelme). A Megrendelő 10 napot meghaladó késedelem esetén meghiúsultnak
tekintheti a szerződés teljesítését. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés 6. pontjában rögzített
vállalkozói keretösszeg 20 %-a. A Vállalkozó a másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is köteles
megtéríteni.
48. A kötbér összege a Vállalkozó részére kifizetendő összegből levonható. Amennyiben erre bármely
okból nincs lehetőség, a Vállalkozó köteles a kötbér összegét a Megrendelőnek 8 napon belül
átutalni.
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49. A Vállalkozónak a szerződés megkötésekor legalább 10.000.000,- Ft/év összegű, továbbá 3.000.000,Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. (1. részre kötött
szerződésben)
A Vállalkozónak a szerződés megkötésekor legalább 5.000.000,- Ft/év összegű, továbbá 500.000,Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. (2. részre kötött
szerződésben)
A biztosításnak fedezetet kell nyújtani a Vállalkozó és valamennyi közreműködő tevékenységére,
hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint az
ezekre visszavezethető tisztán vagyoni károkra is.
50. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat,
ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés
nem semmis.
51. A 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.
52. A 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
53. A Megrendelő hibátlan teljesítés esetén is a szerződéstől bármikor elállhat, de köteles a Vállalkozó
által dokumentáltan igazolt kárt megtéríteni.
54. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét
felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely
körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk
enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni.
55. A jelen szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség
megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik.
56. A Vállalkozónak az általa végzett tevékenységgel kapcsolatosan a Megrendelővel szemben
adatszolgáltatási kötelezettsége van, amelyért külön díjazásra nem tarthat igényt.
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57. Amennyiben a dokumentációban meghatározott feltételekkel kapcsolatban - a szerződés időtartama
alatt - a Vállalkozónál bárminemű változás áll be, úgy erről a Megrendelőt 5 napon belül írásban
értesíteni kell. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel.
58. A nem teljesítésből származó súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő jelen szerződést azonnali
hatállyal felbonthatja.
59. Jelen szerződés csak írásban módosítható, a Kbt. 141. §-ában meghatározott rendelkezések alapján.
60. Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk., a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
61. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés
nem vezetett eredményre.
62. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi perben értékhatártól függően - alávetik magukat a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességének.
A jelen szerződést - amely hat egymással szó szerint megegyező példányban készült - a szerződő felek
elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.
Békéscsaba, 2017. …………… hó ……… nap

.……………………………………………
Munkácsy Mihály Múzeum
(Megrendelő)
képviseli: Ando György múzeumigazgató

……………………………………
(Vállalkozó)
képviseli:
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V.
SEGÉDLETEK
Az ajánlatkérő jelzi, hogy az alábbi mellékleteket csak tájékoztatás és az ajánlatok könnyebb
elkészítése érdekében bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A mellékletekben megadott
formanyomtatványokhoz képest az ajánlattevők eltérő nyilatkozatokat is használhatnak, a
mellékletek felhasználása nem kötelező.

1. számú melléklet
INFORMÁCIÓS ADATLAP
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTEVŐ
Neve:
Székhelye:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Bankszámla száma*:
Számlavezető pénzintézet:
Vezető tisztségviselő neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
………………………., 2018. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

* Ajánlattevő azon bankszámlaszámot köteles jelen sorban feltüntetni, amelyet nyertessége esetén a
megkötendő szerződésben használni kíván.
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2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő neve: ………………………………………………………….…………………....
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): …………………………………………………….……….
Ajánlattevő képviselője: …………………………………………………..…………………….
Telefon: …………….………. Telefax: …………..…….. E-mail: …………………..………
1) rész: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka elvégzése
Részszempont
1. Kézi földmunka gyér lelőhely-sűrűség (pl.
lazán elhelyezkedő árkokkal, gödrökkel
jellemezhető település) esetén a vállalási ár
[Ft/m2]
2. Kézi földmunka átlagos lelőhely (5-10
objektum/100 m2 objektum számú, illetve 530 % tényleges fedettségű település) esetén a
vállalási ár [Ft/m2]
3. Kézi földmunka intenzív lelőhely (pl. soros
temető, 10 objektum/100 m2 felett objektum
számú, illetve 30 % tényleges fedettség feletti
település ) esetén a vállalási ár [Ft/m2]
4. Kézi földmunka több rétegű és városi
feltáráson, illetve területtel nem mérhető
lelőhelyeken (Ft/óra)

Ajánlat
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
azaz bruttó ……………….,- Ft/m2

nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
azaz bruttó ……………….,- Ft/m2

nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
azaz bruttó ……………….,- Ft/óra

5. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
6.
Hátrányos
helyzetű
munkavállaló
alkalmazása (fő)

…………………. Ft/nap
………………. fő

2) rész: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka elvégzése
Részszempont
1. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltéssel 80 cm mélységig
ajánlati ára (Ft/m2)
2. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltés nélkül 80 cm mélységig
ajánlati ára (Ft/m2)
3. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltéssel 80 cm mélység alatt

Ajánlat
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
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ajánlati ára (Ft/m2)
4. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltés nélkül 80 cm mélység
alatt ajánlati ára (Ft/m2)
5. Egyszeri földszállítás 100 m-ig nettó ajánlati
ára (Ft/m2)
6. Kétszeri földszállítás 100 m-ig ajánlati ára
(Ft/m2)
7. Egyszeri földszállítás 100-500 m-ig ajánlati
ára (Ft/m2)
8. Kétszeri földszállítás 100-500 m-ig ajánlati
ára (Ft/m2)
9. Felületrendezés T-130-as dózerrel ajánlati ára
(Ft/m2)
10. Gépszállítás díja (Ft/km)
11. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
12. Az ajánlattevő rendelkezik-e akkreditált
mélyépítésre
vonatkozó
ISO
14001
környezetirányítási
rendszertanúsítvánnyal
(igen-nem)
13.
Hátrányos
helyzetű
munkavállaló
alkalmazása (fő)

nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/km
…………………… Ft/nap
igen/nem

……….. fő

………………………., 2018. …………………….hó…….nap
………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT1
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának és ajánlati dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy
amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a
munkát az ajánlattételi felhívásban és ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek
szerint az alábbi szerint szerződésszerűen teljesítjük:
1) rész: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka elvégzése
Részszempont
1. Kézi földmunka gyér lelőhely-sűrűség (pl.
lazán elhelyezkedő árkokkal, gödrökkel
jellemezhető település) esetén a vállalási ár
[Ft/m2]
2. Kézi földmunka átlagos lelőhely (5-10
objektum/100 m2 objektum számú, illetve 530 % tényleges fedettségű település) esetén a
vállalási ár [Ft/m2]
3. Kézi földmunka intenzív lelőhely (pl. soros
temető, 10 objektum/100 m2 felett objektum
számú, illetve 30 % tényleges fedettség feletti
település ) esetén a vállalási ár [Ft/m2]
4. Kézi földmunka több rétegű és városi
feltáráson, illetve területtel nem mérhető
lelőhelyeken (Ft/óra)

Ajánlat
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
azaz bruttó ……………….,- Ft/m2

nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
azaz bruttó ……………….,- Ft/m2

nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft áfa,
azaz bruttó ……………….,- Ft/óra

5. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
6.
Hátrányos
helyzetű
munkavállaló
alkalmazása (fő)

…………………. Ft/nap
………………. fő

2) rész: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka elvégzése
Részszempont
1. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltéssel 80 cm mélységig
ajánlati ára (Ft/m2)
2. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltés nélkül 80 cm mélységig
ajánlati ára (Ft/m2)
1

Ajánlat
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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3. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltéssel 80 cm mélység alatt
ajánlati ára (Ft/m2)
4. Gépi földmunka (humuszolás és nyesés) nettó
vállalási ára visszatöltés nélkül 80 cm mélység
alatt ajánlati ára (Ft/m2)
5. Egyszeri földszállítás 100 m-ig nettó ajánlati
ára (Ft/m2)
6. Kétszeri földszállítás 100 m-ig ajánlati ára
(Ft/m2)
7. Egyszeri földszállítás 100-500 m-ig ajánlati
ára (Ft/m2)
8. Kétszeri földszállítás 100-500 m-ig ajánlati
ára (Ft/m2)
9. Felületrendezés T-130-as dózerrel ajánlati ára
(Ft/m2)
10. Gépszállítás díja (Ft/km)
11. Késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap)
12. Az ajánlattevő rendelkezik-e akkreditált
mélyépítésre
vonatkozó
ISO
14001
környezetirányítási
rendszertanúsítvánnyal
(igen-nem)
13
Hátrányos
helyzetű
munkavállaló
alkalmazása (fő)

nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/m2
nettó …………….,- Ft + …………….,- Ft
áfa, azaz bruttó ……………….,- Ft/km
…………………… Ft/nap
igen/nem

……….. fő

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, amely ellentétes a Kbt., az eljárást
megindító felhívás, illetve az ajánlati dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok) rendelkezéseivel,
abban az esetben ajánlatunk érvénytelen.
3. Elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a
szerződéskötés alapjául.
4. Tudomásul vesszük, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak a Kbt. 139.
§-ban meghatározott esetekben változhat meg.
5. Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés csak a Kbt.
141. §-ban meghatározott esetekben és módon módosítható.
6. Kijelentjük, hogy a „Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka
elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 25. § (3) és (4)
bekezdéseiben meghatározott összeférhetetlenség az általam képviselt cég vonatkozásában nem áll
fenn.
7. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.
Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a
közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
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8. Nyilatkozunk a Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban nem teszünk
közösen ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő alvállalkozójaként sem veszünk
részt, továbbá más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazoljuk.
9. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
kívánunk alvállalkozót igénybe venni./ A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy
a szerződés teljesítéséhez közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában kívánunk alvállalkozót
igénybe venni:*
[Ajánlattevő tölti ki!]
Közbeszerzés része(i)

10. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a közbeszerzés – ajánlattételi
nyilatkozat 9. pontjában megjelölt része(i) – tekintetében, az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi
alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni:
[Ajánlattevő tölti ki!]
Az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozó neve, címe (székhelye, lakóhelye)

11. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott
alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében nem támaszkodunk más
gazdálkodó szervezet kapacitásaira./Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az
ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek az alábbi
gazdálkodó szervezetek (vagy személyek) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni*:
[Ajánlattevő tölti ki!]
Kapacitást
Az alkalmassági követelmény, amelynek igazolásához a
rendelkezésre bocsátó kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (a
szervezet
felhívás vonatkozó pontjának megjelölése)

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével –
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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12. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük
támogatásáról
szóló
törvény
szerint
mikro
vállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak/nem tartozik a hatálya alá* minősül.
13. Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 135. § (7) bekezdésben meghatározott mértékű előleg kifizetését kérjük /
nem kérjük2.
14. Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § előírása szerint felelősségbiztosítási szerződést fogok kötni,
illetve a meglévő felelősségbiztosításomat kiterjesztem az ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra és azt a
szerződés aláírását megelőzően bemutatom.
15. Nyilatkozom arról, hogy alkalmazott építési anyagok, eszközök, berendezések megfelelnek az
ajánlatkérő által megnevezett szabványokban foglaltaknak. Hozzájárulok a szabványszerű teljesítés
ellenőrzéséhez.
16. Nyilatkozatommal hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az ajánlatkérő a munkálatokat a helyszínen
műszaki ellenőr útján ellenőrizze és erre irányuló külön felkérés nélkül segítem az ellenőr munkáját.
17. Nyilatkozunk, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a papír alapon benyújtott ajánlat és az
elektronikus úton (pdf formátumban) benyújtott ajánlat egymással mindenben megegyezik.
………………………., 2018. …………………….hó…….nap
………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
*A megfelelő szöveg törlendő vagy aláhúzandó!

2

A nem kívánt szöveg törlendő!
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... (ajánlattevő cég megnevezése)
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy az általam képviselt
változásbejegyzési eljárás.

cég

tekintetében

nincsen

folyamatban

cégbírósághoz

benyújtott

………………………., 2018. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő
cégszerű aláírása
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5. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS3
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely:
....................................)
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
meghatalmazom
…………………………………..-t (születési hely, idő: .................................., anyja neve:
........................................................., lakcím: ........................................., személyi igazolványszám:
...............................) az alábbiakra:
•
•
•
•

jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben
történő aláírására,
információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására,
a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve
kötelezőnek ismer el,
……………………………………….4

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………….
Meghatalmazó5

………………………………..
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:
1. név: ………………………………………….

aláírás: …………………………………

lakcím: ……………………………………...…

személyi igazolványszám: .....................

2. név: ………………………………………….

aláírás: …………………………………

lakcím: ……………………………………...…

személyi igazolványszám: ......................

Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazás eredeti példányát mellékelni kell!
A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani.
5
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia!
3
4
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokról
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely:
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során
kijelentem,
hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt
kizáró okok.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a
gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek
tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételek fennállnak.
Ezzel összefüggésben n y i l a t k o z o m , hogy
Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
VAGY6
Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezen
szervezet neve, székhelye:
……………………………………………………………....
……………………………………………………………....
……………………………………………………………....
Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontban hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

6

Kérjük a nem releváns részt törölni!
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében „Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi
feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési
eljárásban
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely:
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
hogy
1) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek7
2) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és ezért
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és
állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be:
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
VAGY8
Nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

Kérjük az 1) vagy a 2) pontot vastag vonallal aláhúzni, a 2) pont aláhúzása esetén a hivatkozott törvény szerinti tényleges
tulajdonosok nevét, állandó lakóhelyét kérjük megadni.
8
A nem releváns részt kérjük törölni!
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely:
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során
kijelentem,
hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

9. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdés tekintetében a
„»Munkácsy Mihály Múzeum turisztikai fejlesztése« című, TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00002
azonosítószámú projekt keretében, a Békéscsaba, Széchenyi utca 9. szám alatti Munkácsy Mihály
Múzeum bővítése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
(Adott esetben. Ezen nyilatkozat csak abban az esetben csatolandó, amennyiben a pénzügyi
alkalmasságot kapacitást nyújtó szerv igazolja. A nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szerv köteles
kitölteni!)

Alulírott ………………………… (név) mint a ………………………… (cég neve) (címe:
…………………………) kapacitást nyújtó szerv cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a
Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a(z) ………………………… (cég neve) (címe:
…………………………) mint ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésében érte és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Jelen nyilatkozatunkhoz csatoljuk az azt aláíró cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási
címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolatát.
………………………., 2018. …………………….hó…….nap

………………………………………….
cégszerű aláírás
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT
A Kbt. 44. §-ban meghatározott üzleti titokról szóló rendelkezéseivel kapcsolatban
A/ Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely)
ajánlattevő a „Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője,
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében nyilatkozom, hogy ajánlatom üzleti titkot nem
tartalmaz.
B/ Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely)
ajánlattevő a „Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője,
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlatom alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak
minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom:
Indokolás a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy nem tilthatom meg a Kbt. 44. § (2) bekezdésében felsorolt
adatok nyilvánosságra hozatalát, továbbá nem korlátozhatom, illetőleg nem tilthatom meg üzleti titokra
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettség alá esik. Tudomásom van róla, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.9

…………………… 2018. ……………. hó ………nap.

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

9

A és B esetben is alkalmazandó
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11. számú melléklet
NYILATKOZAT
a „Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás a hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásáról
1) rész: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka elvégzése
Alulírott

…………………………

(név)

mint

a

…………………………

(cég

neve)

(címe:

…………………………) mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy „Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi
földmunka elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során ……………. fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását
vállalom. Továbbá hozzájárulok, hogy az ajánlatkérő ezen munkavállaló(k) alkalmazását a kivitelezés
során bármikor ellenőrizze.
2) rész: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka elvégzése
Alulírott

…………………………

(név)

mint

a

…………………………

(cég

neve)

(címe:

…………………………) mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy a „Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi
földmunka elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része
eredményeként megkötött szerződés teljesítése során ……………. fő hátrányos helyzetű munkavállaló
alkalmazását vállalom.

………………………., 2018. …………………….hó…….nap

………………………………………….
cégszerű aláírás

12. számú melléklet
IGAZOLÁS
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján
Alulírott

………………..……….,

(képviseli:

…………………………………….)

ajánlattevő/alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás
gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az előző három
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó árbevételem összesen az alábbi összeget éri el:
1) rész:
Előző három lezárt üzleti év

1.

……….

2.

……..….

3.

……......

Közbeszerzés tárgyából (régészeti feltáráshoz
kapcsolódó kézi földmunka elvégzése) nettó árbevétel
(Ft)

Összesen:
2) rész:
Előző három lezárt üzleti év

1.

……….

2.

……..….

3.

……......

Közbeszerzés tárgyából (régészeti feltáráshoz
kapcsolódó gépi földmunka elvégzése) nettó árbevétel
(Ft)

Összesen:
………………………., 2018. …………………….hó…….nap

………………………………………….
cégszerű aláírás
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13. számú melléklet
REFERENCIÁK ISMERTETÉSE
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ………………..………., (képviseli: …………………………………….) ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet10 az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. §
(1) bekezdésének b) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb közbeszerzés tárgykörébe tartozó legjelentősebb építési beruházásainak az alábbiak voltak:
1) rész:
A teljesítés tárgya, mennyisége meghatározása
A teljesítés az
A szerződést kötő másik fél
A teljesítés ideje (kezdő és befejezés
(olyan részletességgel meghatározva, amely(ek)ből az
előírásoknak és a
alkalmasság minimumkövetelményeinek való
megnevezése és címe
időpontja év/hó/nap bontásban) és helye
szerződésnek megfelelően
megfelelés megállapítható)
történt-e?

2) rész:
A szerződést kötő másik fél
megnevezése és címe

A teljesítés ideje (kezdő és befejezés
időpontja év/hó/nap bontásban) és helye

A teljesítés tárgya, mennyisége meghatározása
(olyan részletességgel meghatározva, amely(ek)ből az
alkalmasság minimumkövetelményeinek való
megfelelés megállapítható)

A teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően
történt-e?

A referenciaigazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés
megállapítható.

………………………., 2018. …………………….hó…….nap
………………………………………….
Ajánlattevő/ alvállalkozó/ az alkalmasság igazolásához
igénybe venni kívánt szervezet *
cégszerű aláírása

10

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!

14. számú melléklet
NYILATKOZAT
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás (Adott esetben. Ezen nyilatkozat csak abban az
esetben csatolandó, amennyiben az ajánlattevő a 2. részre kíván ajánlatot adni!)
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (cég megnevezése)
ajánlattevő/ alvállalkozó/ alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tárgy szerinti közbeszerzési eljárás 2)
része eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés b) pontja alapján előírt alkalmassági követelményként megjelölt szakembereken kívül az
alábbi szakembereket kívánjuk bevonni, valamint nyilatkozom arról – amennyiben releváns –, hogy a
megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

Szakember neve

Végzettség,
képzettség
megjelölése

Kamarai nyilvántartási
szám és a vonatkozó
kamarai nyilvántartáshoz
való elektronikus elérési
útvonal megjelölése, ennek
hiányában nyilatkozom
arról, hogy a megajánlott
szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel a
szerződés megkötéséig
rendelkezni fog
(amennyiben releváns)

Jelen
eljárásban
betöltendő
pozíciója

Szakmai
tapasztalat

Nyilatkozom a megajánlott szakember(ek) tekintetében, hogy amennyiben a nyilvántartásba vétel a
szerződéskötésig elmarad, az a szerződéskötéstől való visszalépésemnek minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján.
………………………., 2018. ……………….hó…….nap

………………………………………….
cégszerű aláírás

16. számú melléklet
NYILATKOZAT
„Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában
(Adott esetben. Ezen nyilatkozat csak abban az esetben csatolandó, amennyiben az ajánlattevő a 2.
részre kíván ajánlatot adni!)

Alulírott …………………. (szakember neve, lakcíme), mint a teljesítésbe bevonni kívánt szakember,
ezennel kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben ………………………………(cégnév, székhely
címe) ajánlattevő a „Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka
elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertesként kerül
kihirdetésre, úgy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
rendelkezésre állok és a szerződés teljesítésében legjobb tudásom szerint közreműködök.

………………………., 2018. …………………….hó…….nap

………………………………………….
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember aláírása
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VI.
MŰSZAKI LEÍRÁS, FELADAT
MEGHATÁROZÁS
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KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
Tárgya: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka és gépi földmunka elvégzése
vállalkozási szerződés keretében
1) rész: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi feltáró földmunka elvégzése
A régészeti kézi földmunka és régészeti bontómunka speciális munkavégzést és csoportot igénylő
szakterület, speciális kézi földmunka, földkitermelési tevékenység. Nem a múzeumi szakterülethez
tartozó tevékenység, nem a múzeumi szakállomány feladata.
Részei:
Kézi nyesés
Közvetlenül a gépi nyesést követően, a felület régészeti érintettségének tisztázása érdekében lapáttal
végzett nyesés, illetve a régész által meghatározott objektumok környezetének nyesése lapáttal vagy
horolóval azokon a helyeken, ahol a gépi nyesés az objektumok veszélyeztetettsége miatt nem
folytatható.
Kijelölés
Régészeti objektumok körvonalainak kijelölése ásóval vagy kéziszerszámmal.
Bontás
Kijelölt metszetek és/vagy objektum kerítővonalak mentén történő részleges vagy teljes bontás,
továbbá metszet kialakítása kézi bontószerszámokkal (ásó, lapát, kézi horoló, malteroskanál, spakni,
stb).
A metszetre vagy teljes egészében bontott objektumok fotózásra, rajzolásra történő előkészítése,
tisztítása, söprése seprűkkel, továbbá hasonló metódussal nagyobb feltárási felületek előkészítése
régészeti összefüggések dokumentálására.
Az objektumokból előkerülő leletanyag figyelése és az erre rendszeresített gyűjtőrekeszekben vagy
zacskókban történő tárolása, különös figyelemmel arra, hogy az egyes objektumok leletanyaga ne
keveredjen.
A régész utasításai alapján a megjelölt objektumokból természettudományos vizsgálatokra történő
földminta vételezése, zsákokban történő elhelyezése.
Földszállítás
A kitermelt föld elszállítása talicskával a régész által előzetesen kijelölt depóniába.
Eseti jellegű kézi munkák
– Közreműködés az ásatási tábor kialakításában, illetve bontásában.
– A kijelölt objektumok védőtakarásának elkészítése a munkaidő végén, illetve ezek lebontása a
munkaidő kezdetén.
Szerszámok
A nyertes ajánlattevő köteles az adott ásatáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat biztosítani. A
nyertes ajánlattevőnek a munkák ellátáshoz rendelkeznie kell legalább 50 db lapáttal, 30 db ásóval, 20 db
talicskával, 50 db spaknival, 20 db horolóval és 20 db seprűvel.
Munkabázis
Az ásatási tábor felállítása, bontása és pakolási munkák ellátása.
Igényelt munkaerő:
Ásatási segédmunkás, szakmunkás
A munkakörhöz tartozó feladatok: kézi feltáró tevékenység
A munkavégzéssel kapcsolatos feltételek, elvárások:
▪ Az ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljesítésben részt vevő dolgozók helyszínre juttatása, a
feladatelvégzéshez szükséges eszközök, a szükséges illemhelyiségek, valamint tároláshoz, illetve
melegedéshez szükséges konténer(ek) biztosítása.
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▪

a feltárás vezetője a munkaerővel kapcsolatos mennyiségi igényeket 3 nappal a változás
életbelépése előtt jelzi kivitelező részére,
▪ a munkaerő, illetve a szerszámok szállításáról az ajánlattevőnek kell gondoskodni,
▪ a munkavégzés megkezdése előtti munkavédelmi, tűz-és balesetvédelmi oktatás lebonyolítása,
illetve annak szükség szerinti bizonyítása ajánlattevő feladata,
▪ a munkaerő történő rendelkezésre állását napi 8, maximum 12 órában kell biztosítani, ez
vonatkozhat hétvégi időpontokra is,
▪ az ajánlattevőnek alkalmazottjai részére az előírt munka-, szociális- és balesetvédelmi, stb.
körülményeit és eszközeit biztosítania kell,
▪ az ajánlattevőnek alkalmazottjai részére a terepi munkavégzéshez megfelelő számú, színvonalú és
minőségű felszerelést, szerszámot biztosítania kell.
A feltárandó terület tervezett nagysága: 200.000 m2.
2) rész: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka elvégzése
Gépi földmunka elvégzése
Humuszolás
A régészeti célú humuszolás nem csupán a termőtalaj eltávolítását jelenti, hanem az ún. „A” és "B"
talajréteg (humusz, szubhumusz) eltávolítását a sárga altalajig. A kiemelt föld esetében figyelembe kell
venni a 2004. évi XXXVI. törvény, valamint a szakhatóság talajvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseit
(humusz-szubhumusz szétválasztása, depóniák kialakítása).
A gépi munkánál általános alapelv továbbá a környezetvédelmi szakhatóság adott ásatási helyszínre
vonatkozó rendelkezéseinek betartása.
A humusz és a szubhumusz eltávolításának módja:
A fentiekben meghatározott felső, értékes humuszréteg eltávolítása munkagépekkel a szubhumusz
szintjének eléréséig. A munkafolyamatot a lelőhely szélességében, a lelőhely tengelyével párhuzamosan, a
feltárást vezető régész által megjelölt módon (vontatott szkréperrel vagy forgóvázas kotrógéppel) kell
végezni. A humuszolást rétegesen kell végezni, hogy az esetlegesen a humuszban lévő régészeti
jelenségek is észlelhetők és kijelölhetők legyenek, illetve a humusz és a szubhumusz elválasztása
biztonsággal megtörténjen. A lehumuszolt földet teherautókkal az előre kijelölt területen kell deponálni,
mely az adott régészeti lelőhely előzetesen meghatározott kiterjedésének legalább 1/5 része kell, hogy
legyen. A humusznak külön depóniát kell biztosítani, és humuszolás során állandó figyelemmel kísérni,
hogy ne keveredjen egymással az egyes depóniák földanyaga.
A fentiekben meghatározott értékes humuszréteg alatti, változó vastagságú szubhumusz eltávolítása
munkagépekkel a régészeti jelenségek jelentkezési szintjéig, mely szintet az ásatásvezető régész vagy
annak megbízottja határoz meg. A munkafolyamatot a lelőhely szélességében, a lelőhely tengelyével
párhuzamosan iszapolókanállal felszerelt forgóvázas kotrógéppel kell végezni. A humuszolást rétegesen
kell végezni, hogy az esetlegesen a szubhumuszban lévő régészeti jelenségek is megfigyelhetők legyenek.
A szubhumuszban előkerülő objektumok helyét régész jelöli ki, és a további mélyítést ezek
figyelembevételével, helyük megőrzésével lehet csak folytatni. Az eltávolított földet teherautókkal az
előre kijelölt, nyomvonalon kívül eső területen kell deponálni, mely az adott régészeti lelőhely előzetesen
meghatározott kiterjedésének legalább 1/5 része kell, hogy legyen. A szubhumusznak külön depóniát kell
biztosítani, és humuszolás során állandó figyelemmel kísérni, hogy ne keveredjen egymással az egyes
depóniák földanyaga.
A teljes munkafolyamat alatt gondot kell fordítani arra, hogy a lelőhelyen (nyomvonalban) elhelyezett
határpontokat az ásatás teljes időtartama alatt meg kell őrizni, szükség esetén földarab-babán meg kell
hagyni.
A depók területének a mindenkori jogszabályokkal összhangban és a régészeti munkát megrendelő
beruházóval egyeztetetten történő biztosítása – lehetőleg a kisajátított nyomvonalon belül, szükség esetén
külső területek bérlésével – Vállalkozó kötelessége.
Gépi nyesés
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A munkafolyamat végén egyenletes felszíntükrű, tereplépcsőktől mentes – kivéve, ha ezt köztes régészeti
jelenségek szükségszerűvé teszik – felszínt kell kialakítani. A gépi nyesés során figyelemmel kell lenni a
korábban már kijelölt objektumokra, körvonalukat és jelzésüket meg kell őrizni, hasonlóan meg kell
őrizni az ásatás területét (nyomvonalat) kijelölő határkarókat. A gépi nyesést iszapolókanállal felszerelt
forgóvázas kotrógéppel kell végezni.
Egyedi felületkészítés munkagépekkel
Az olyan régészeti objektumoknál, melyek bontása omlásveszéllyel járhat (pl. kutak, mély árkok), illetve
ahol ezt jogszabály előírja, a munkagépek 45°-os ferde, illetve éllépcsős, megfelelő bontási rézsűket
alakítanak ki. Ezzel a régészeti szakmai szempontból hátrányos zsaluzás munkafolyamatát lehet elkerülni,
az objektumok bontása azonban biztonságos marad. A munkagépek segítik a mélyben történő bontás
során kitermelt föld gépi kiemelését és elhordását, és közreműködnek a metszetfalak kialakításában is az
ásatásvezető régész útmutatásai alapján.
Eseti jellegű gépmunkák
A munkagépek gondoskodnak az ásatási helyszínek megközelíthetőségéről csapadékos, sáros időszakban.
A munkagépek karbantartják az ásatási táborhely környékét, elegyengetett felszínt biztosítanak a tábor
felállításához. A kézi földmunka során kitermelt földet az elkülönített depóniákba szállítják.
Gépek
A nyertes ajánlattevő köteles az adott ásatáshoz szükséges gépeket, berendezéseket működőképes
állapotban biztosítani. A nyertes ajánlattevőnek a munkák ellátáshoz rendelkeznie kell legalább 1 db forgó
felsővázas, gumikerekes, iszapoló-rézsű kanállal ellátott rakodógéppel, és 1 db vontatott, speciális
vágóéllel felszerelt nyesőládával (szkréperrel), és 1 db billenőplatós, terepes tehergépkocsival és/vagy
vontatóval, és 1 db locsoló kocsival vízellátási és portalanítási céllal, és 1 db tolólappal ellátott lánctalpas
dózerrel, és 1 db univerzális földmunkagéppel és szerelékeivel.
Gépek kezelése
A gépek kezelése és üzemeltetése során elengedhetetlen a biztonsági és környezetvédelmi előírások
betartása az olaj és az üzemanyag adagolásánál, valamint az ún. fáradt olaj megfelelő elkülönítése és
kezelése.
A feltárandó terület tervezett nagysága: 150.000 m2.
A fenti feladatok ellátására az ajánlatkérőnek nettó 210.000.000,- Ft áll rendelkezésére, az alábbi
bontásban:
1)
rész: nettó 170.000.000,- Ft,
2)
rész: nettó 40.000.000,- Ft.
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