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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 
 
1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 
A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint Ajánlatkérő ajánlatokat kér „A 
Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, 
amelynek nyertesével kivitelezési szerződést kíván kötni. 
 
2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK 
Az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentációt (továbbiakban: Dokumentáció) a 
szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, 
felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes. A jogtulajdonos 
nem járul hozzá jelen Dokumentáció bármilyen formában – változatlan vagy változtatott – 
formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.  
Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a 
részletes szerződéses feltételeket és a feladat-meghatározást. Az ajánlatnak az összes elvégzendő 
feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen Dokumentációban előírja. 
Az Ajánlattevőnek az Eljárást megindító Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 
Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 
Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott 
kiegészítéssel együtt, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll. 
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, 
hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a 
szerződéskötéshez szükséges. 
Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 
meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat 
által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi. 
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. 
 
3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ 
MÓDOSÍTÁSA, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA 
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az Eljárást Megindító Felhívásban és 
Dokumentációban foglaltakat jogosult módosítani. Ajánlatkérő a módosításról írásban értesíti 
valamennyi ajánlattevőt.  
Ajánlatkérő az Eljárást Megindító Felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, 
amiről az ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg, közvetlenül valamennyi ajánlattevőt írásban 
tájékoztatja. 
 
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS-KÉRÉS AZ AJÁNLATTÉTELLEL 
KAPCSOLATBAN 
Az Eljárást Megindító Felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő 
tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok 
minden ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az Ajánlattevők 
esélyegyenlőségét. 
Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció tartalmát 
és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően 
további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. 
Ennek egyedüli módja, hogy amennyiben az eljárást megindító felhívással, a Dokumentációval, a 
megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az Ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, 
azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára. 
Ajánlatkérő valamennyi beérkezett kérdésre oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket 
(a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi minden 
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Ajánlattevőnek. Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az Ajánlattevő több 
válaszlevelet küld meg az Ajánlattevők részére, azokat folyamatos sorszámozással látja el. 
A válaszlevelek, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a Dokumentáció 
részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára. 
Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet Ajánlatkérő írásban nem 
erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a 
megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő 
felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz 
kerüljön. 
 
5. AZ AJÁNLAT TARTALMA: 
Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell 
tartalmazni: 
 

Melléklet a 
Formanyomtatvány

ok között 

Iratanyag megnevezése 

1. sz. melléklet Fedlap 

— Tartalomjegyzék 

2. sz. melléklet Felolvasólap 

— Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben) 

— Együttműködésről szóló megállapodás (közös ajánlattétel esetén) 

3. sz. melléklet Ajánlattevő kifejezett nyilatkozata az eljárást megindító felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66 § (2) bekezdés],  

4. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy mikro-, kis vagy 
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4) bekezdés] 

5. sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdése alapján 

6. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) a) – b) pontjaira vonatkozóan 

7. sz. melléklet Nyilatkozat kizáró okokról 

8. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontban foglaltak szerint (Kbt. 62.§ 
(1) bekezdés k) pont kb) alpont) 

9. sz. melléklet Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek történő megfelelésről. 
 

10. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a benyújtott 
elektronikus példány mindenben megegyezik a papír alapon benyújtott 
eredeti ajánlati példánnyal. 

— Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása 
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult 
ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve alvállalkozó és 
kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintája 

— Meghatalmazás (adott esetben) 

— Fordítás (adott esetben) 

11. sz. melléklet Nyilatkozat változásbejegyzésről és a változásbejegyzés eljárást megindító 
felhívásban megadott dokumentumai  

12. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata, figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére (adott 
esetben) (részenként) 

13. sz. melléklet A kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozata, 
figyelemmel a Kbt. 65.§ (7) bekezdésére (adott esetben)  
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Melléklet a 
Formanyomtatvány

ok között 

Iratanyag megnevezése 

— Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozata, mely szerint 
nyertessége esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-a 
szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500.000- Ft/kár 
limitű tervezői és 5.000.000.- Ft/kár limitű építési-szerelési tárgyú 
felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve meglévő biztosítási szerződését 
jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. 

14. sz. melléklet Árazott költségvetés cégszerűen aláírva 

15. sz. melléklet Nyilatkozat szakemberekről 

16. sz. melléklet Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai 

17. sz. melléklet Szakemberek aláírt önéletrajzai 

 
 
 
6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 
Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások ajánlattételét is elfogadja. 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötniük 
egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való 
kapcsolatát. 
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, 
illetve a közös ajánlattevők közül a vezető tagot, annak címét, egyéb elérhetőségét. Az 
együttműködési megállapodást az ajánlathoz kell csatolni. 
A megállapodásnak a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 
– A vezető közös ajánlattevő megnevezése és felhatalmazása a közös ajánlattevők vezetésére, az 

ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra; 
– A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; 
– A közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása; 
– A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a kivitelezési szerződésben 

foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a megállapodás ezen tartalmi elemein és a tagok 
személyén nem változtatnak. 

A közös ajánlattevők (szerződő tagok) személye a közbeszerzési eljárás ideje alatt nem változhat. 
 
7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt 
terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az 
ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az 
ajánlat bármely más vonatkozásában. 
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen 
kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, 
vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel 
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes 
ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 
 
8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
Az ajánlattételi határidő: Az eljárást megindító felhívásban megadott időpont  
 
Az ajánlatok benyújtásának helye:  
JURATIO Zrt.  
1031 Budapest, Monostori út 34. 
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Amennyiben ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó 
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag 
megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. 
A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról az 
Ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki. 
Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el 
semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, parkolási 
probléma, stb.). 
 
9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok eljárást megindító felhívásban megadott 
beadási határidejével. 
 
Helye: JURATIO Zrt. , 1031 Budapest, Monostori út 34. Tárgyaló 
 
Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő 
meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, továbbá 
az általuk meghívott személyek vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik. 
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok 
alapján értékelésre kerülnek. 
 
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő minden ajánlattevőnek öt napon 
belül megküld. 
Minden olyan ajánlatról, amelyet az Eljárást Megindító Felhívásban meghatározott beadási 
határidő után nyújtanak be, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és az elkésett ajánlatot megőrzi. 
A jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi az összes – beleértve az elkésett - ajánlattevőnek. 
 
10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSE ÉS A NYERTES AJÁNLATTEVŐ 
KIVÁLASZTÁSA 
 
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
Az ajánlatkérő ennek során megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági 
követelmények és a kizáró okok tekintetében előzetes ellenőrzést végez, amelynek során a 
becsatolni előírt nyilatkozatokat vizsgálja, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat 
megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a 71–72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégzi. Az 
ajánlatkérő a becsatolt nyilatkozatok ellenőrzésével egyidejűleg ellenőrzi a (11) bekezdés szerint 
elérhető adatbázisok adatait is. 
Ugyanebben a szakaszban végzi el Ajánlatkérő a szakmai ajánlat értékelését is. 
A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatok ezt követően az értékelési szempontok szerint 
értékelésre kerülnek. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli [Kbt. 76. 
§ (2) bekezdés c) pontja]. 
 
 
Adható pontszám alsó és felső határa 1-100. 
 
 
1. Ajánlati ár (nettó forint)   súlyszám: 50 
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Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. 
A megajánlott legalacsonyabb ajánlati árhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek 
megfelelően legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat a maximum 100 pontot kapja, a többi 
ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra: 
 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

yabblegalacson

















 
 

Megnevezés Jelölés Pontszám 

Az ajánlat pontszáma P  

Max pontszám Pmax 100 

Min. pontszám Pmin 1 

A vizsgált ajánlatban vállalt nettó ajánlati ár Avizsgált  

A legalacsonyabb vállalási nettó ajánlati ár  Alegalacsonyabb  

 
Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a 
részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.  
 
2.  
Jótállás (hónap)   súlyszám: 26 
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakemberek alkalmassági 
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (előny a több)    Súlyszám: 
24 
 
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont lifttervező szakember 
(mozgólépcső és/vagy felvonó tervezésére jogosultsággal rendelkező) alkalmassági 
követelményen felüli szakmai gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több) 
 súlyszám: 12  
 
 
Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont magasépítési szakember 
(MV-É felelős műszaki vezető) alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 
hónapjainak száma (hónap) (előny a több)     Súlyszám: 12 
 
A fenti értékelési szempontok esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. 
A legkedvezőbb megajánlás (legnagyobb érték) kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi 
ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra a következő 
képlet alapján: 
 

  minminmax PPP
A

Avizsgált
P

legjobb

















 
 

Megnevezés Jelölés Pontszám 

Az ajánlat pontszáma P  

Max pontszám Pmax 100 

Min. pontszám Pmin 1 

A vizsgált ajánlatban szereplő ajánlati elem Avizsgált  

a meghatározott szempontok szerinti 
értékelés és összegzés után a legmagasabb 
értéket képviselő ajánlat   

Alegjobb  
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Ajánlattevőknek minimálisan 24 hónap jótállási időt kell vállalniuk. A jótállási időt egész számban 
kell megadni. A 60 hónap, vagy annál hosszabb jótállási idő esetében ajánlatkérő egyaránt 
maximális pontszámot oszt ki. 
 
A szakemberek szakmai gyakorlatára vonatkozó alszempontok esetében maximum 84-84 hónap 
vehető figyelembe az alkalmassági feltételként jogszabályban előírt 3, vagy 4, vagy 5 éven felül). A 
Felolvasólapon a szakember ezen felüli gyakorlati idejét kell megadni, hónapban. 
 
Az így kapott pontszámok a jótállási idő súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a 
részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. 
 
 
Összesítés: 
 
Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a 
kerekítés.  
 
A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a részszempont eljárást megindító 
felhívásban megadott súlyszámával és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összeadásra.  
 
Az így kapott eredmény adja az ajánlat pontértékét. A nyertes a legmagasabb pontértéket elérő 
ajánlattevő lesz. 
 
Pontegyezőség esetén az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás 
alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani. 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő az 
eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő köteles az értékelési 
szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 
felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében 
kell az igazolásokat benyújtani. 
 
Ha az fenti igazolásokat ajánlattevő Ajánlatkérő hiánypótlási, illetve felvilágosítás kérését 
követően sem megfelelően nyújtja be (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá a korábban 
benyújtott nyilatkozat tartalmát. vagy azzal ellentétes), az Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának 
figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt hívja fel a fenti igazolások benyújtására. 
 
11. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN 
Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattevők, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan 
részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével vagy a szerződés 
odaítélésével kapcsolatban. 
 
 
12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE  
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről szóló összegezés közvetlen megküldésével 
értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 60 napon belül. 
Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerint a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
feltételekről történő tájékoztatást nyújtó szervezetekről: 
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztály 
Cím:  4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 
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Levélcím:  4002 Debrecen Pf. 73. 
E-mail:  foglalkoztatas@hbmkh.hu 
Telefon:  (52) 513-000 
Telefax:  (52) 513-002 
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Cím:  4025 Debrecen, Hatvan u. 16. 
Levélcím:  4001 Debrecen Pf. 27. 
E-mail:  kornyezetvedelem@hbmkh.hu 
Telefon:  (52) 511-000 
Telefax:  (52) 511-040 
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
Cím:  4026 Debrecen, Hunyadi. u. 13. 
Levélcím:  1916 Budapest 
E-mail:  tarsadalombiztositas@hbmkh.hu 
Telefon:  (52) 501-132 
Telefax:  (52) 521-290 
Telefax:  06-76-328-008 
 
13. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
Az összegezés megküldésének napját, a Kbt. 131. § (5), (6) és (8) bekezdése szerint az esetleges 
szerződéskötési moratórium lejártát követően. 
Helye az Ajánlatkérő székhelye. 
 



 10 

II. SZERZŐDÉS-TERVEZET 
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 K i v i t e l e z é s i  s z e r z ő d é s  t e r v e z e t  
 
amely létrejött egyrészről  
 
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 
székhely: ………………………… 
adószám: ……………………. 
számlavezető:  ………………….. 
számlaszám:…………………………….. 
nyilvántartási szám:  
adószám:  
NÜJ (elektronikus naplóügyfél jele):   
képviseli:   …………………………………. 
 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
 
másrészről a(z)  
Név:  
Cím:  
Képviseli:  
Levelezési címe:  
Számlavezető pénzintézete:  
Számlaszáma:  
Számlázási cím:  
Adószáma:  
Cégjegyzék száma:  
Képviseli:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
együttesen mint Szerződő felek között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 
 

Előzmény 
 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően a Harmadik Rész alapján nemzeti eljárásrend 
szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési  eljárást folytatott le a Kbt. 115. § (1) 
bekezdés alapján „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában. 
  
A közbeszerzési eljárásban az összegezés 2016. … … napján került megküldésre, amelynek 
értelmében a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően Szerződő felek a 
Kbt. értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez 
kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint. 
 

1. A szerződés tárgya, tervezésre vonatkozó feltételek 
 

 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az eljárást megindító felhívás, 

ajánlattételi dokumentáció és mellékletei és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő 
ajánlatában foglaltak alapján a „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó 
létesítése”   tárgyában az építési beruházás tervezését és kivitelezését, amelynek ellenében 
Megrendelő a 3.1. pontban rögzített vállalkozói díjat fizeti a Vállalkozónak. 

 
1.2. A teljesítés helye: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. hrsz.: 19054 



 12 

 
1.3. Vállalkozó az új felvonó tekintetében kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére köteles. E 

körben a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, Megrendelővel 
kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a vonatkozó jogszabályokat – különösen a 
felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletet 
- szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai előírásokat köteles 
betartani. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott tervezési szolgáltatásokból eredő 
feladatokat köteles úgy végrehajtani, hogy a tervek kivitelezése – figyelembe véve 
Megrendelő magas szintű igényeit - a lehető legkisebb költségráfordítással, a lehető 
leggazdaságosabban valósulhasson meg. 

 
1.4. Arra tekintettel, hogy jelen szerződés létrejöttének feltétele Vállalkozó kijelenti, hogy 

rendelkezik a tervdokumentáció elkészítéséhez megkövetelt aktív tervezői jogosultsággal 
(tervezői névjegyzékbe vételi határozattal) rendelkező szakemberrel. Vállalkozó kijelenti 
továbbá, hogy az általa alkalmazott tervező képesítései és gyakorlati tapasztalatai 
megfelelnek a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi 
műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben 
foglalt követelményeknek. 

 
1.5. A Vállalkozó a feladat ellátása során a releváns jogszabályok szerint köteles eljárni. A 

Vállalkozó kötelessége elkészíteni a kivitelezés költségvetését részben írásvédett fájlban az 
építési beruházás közbeszerzési dokumentációjához, figyelemmel az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendeletben foglaltakra. 
Vállalkozó kötelessége elkészíteni különösen a kivitelezés költségvetését részben írásvédett 
excel fájlban, részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírást, mennyiségi 
kimutatással. 

 
1.6. Vállalkozó a terveket köteles a jelen szerződésben foglaltaknak, a mindenkor hatályos és 

érvényes jogszabályoknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, illetve a Megrendelő 
utasításainak, iránymutatásának megfelelően elkészíteni. 

 
1.7. Tekintettel arra, hogy a megépítésre kerülő építmény egészségügyi szolgáltatási tevékenység 

végzésére szolgál, az építmény jellegéből adódó esetleges specifikumokra tekintettel a 
Vállalkozó köteles a teljesítés során a szükséges szakági tervezési feladatokat is ellátni, a 
tervezés során a szükséges szakértelemmel bíró személyeket a tervdokumentáció 
elkészítésébe bevonni, részvételüket biztosítani. 

 
1.8. Amennyiben a Vállalkozó számára felróható okból, a megfelelő szakértelem biztosításának 

hiányára visszavezethetően a megépítésre kerülő építmény nem felel meg a vonatkozó 
jogszabályoknak és egyéb előírásoknak, úgy Megrendelő az ebből eredő valamennyi kárának 
a Vállalkozó általi megtérítésére tart igényt. 

 
1.9. A Vállalkozó a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, 

de az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem 
megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. 

 
1.10. Vállalkozó a szakszerűtlen, jogszerűtlen utasításokra a Megrendelő figyelmét köteles írásban 

felhívni. 
 
1.11. A Vállalkozó köteles minden, a megkötendő szerződés teljesítésével kapcsolatos, továbbá 

az ezt követő, az építmény létrehozására irányuló egyéb feladat elvégzését befolyásoló 
tevékenységet, továbbá a Megrendelő számára bármilyen jogkövetkezményt, kötelezettséget 
eredményező cselekményt Megrendelő képviselőjével egyeztetni, és csak Megrendelő 
utasítása szerint járhat el. Vállalkozó vállalja, hogy a tervezési feladat végrehajtása közben a 
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Megrendelő Műszaki Osztályával folyamatosan egyeztet, az Osztállyal előzetesen 
megismertetett és általa jóváhagyottak szerint végzi el a tervek dokumentálását. 

 
1.12. A vállalkozói díjban érvényesítendő tervezési díj a teljes szerződéses tervezési feladat 

ellátásához szükséges valamennyi tevékenység ellenértékét, díjat, költséget, kiadást, illetve 
minden olyan köz- és egyéb terhet, költséget magába foglal, amelyek a szerződésben 
foglaltakkal kapcsolatban felmerülnek, egyéb díj vagy költségtérítés semmilyen jogcímen 
nem érvényesíthető. 

 
1.13. Vállalkozó szavatosságot vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért. 
 
1.14. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy Vállalkozó, 

munkatársai, valamint a tervezési feladat teljesítéséhez bevont alvállalkozói rendelkeznek a 
tervezési feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal. Arra tekintettel, hogy jelen 
szerződés létrejöttének feltétele megfelelő felelősségbiztosítás megléte, Vállalkozó a jelen 
szerződés aláírásáig bemutatja és másolatban átadja érvényes jelen szerződés tárgyára is 
kiterjedő legalább 500.000.- Ft /kár értékű tervezői felelősségbiztosításáról szóló kötvényét 
Megrendelő részére. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozói 
felelősségbiztosítását a tervdokumentációval kapcsolatos helytállási kötelezettségének 
fennállásáig fenntartja.  

 
1.15. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen szerződés szerinti 

minden kötelezettséget – ezen belül különösen a tervezési feladat teljesítésére irányuló 
tevékenységet – megfelelő gyakorlattal rendelkező Vállalkozótól elvárható szakértelemmel 
és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, a Megrendelő 
szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, valamint a 
magyar jogszabályoknak és szabványoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági 
előírásoknak megfelelően teljesíti. 

 
1.16. A Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, 
függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen 
bevont harmadik személy alkalmazza. 

 
1.17. Vállalkozó a kivitelezési tervdokumentációt a szerződés megkötésekor hatályban lévő 

tervezésre vonatkozó magyar előírások (szabvány, szabályzat, stb.) betartásával, a magyar 
hatóságok által jóváhagyott legújabb technikai előírások szerint készíti, valamint egyéb 
vonatkozó dokumentumban megfogalmazott elvárásokat betartja és a tervdokumentációt 
ezek alapján készíti el. 

 
1.18. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek 

felhasználását akadályozza vagy korlátozza.  
 
1.19. Vállalkozó a tervekért jog- és kellékszavatosságot vállal. Vállalkozó hibás vagy hiányos 

szolgáltatása esetében, valamint minden általa készített dokumentáció és számítás 
helyességéért, mind a közvetlen, mind a következ ményes, felróhatóan okozott 
károkért teljes felelősséggel tartozik. 

 
1.20. A Vállalkozó köteles a kivitelezés, vagy a kivitelezés utáni üzemeltetés során felmerülő, a 

Vállalkozó tervezési hibából adódó kárt (pl. felmerülő pótmunka, stb.), elmaradt hasznot is 
megtéríteni. A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a harmadik személynek, vagy 
harmadik személy tulajdonában okozott károkért is, amennyiben azok Vállalkozó 
tevékenységére vezethetők vissza.  
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1.21. Vállalkozó jótállást vállal a tervdokumentáció megvalósíthatóságára, amely a szerződés 
igazolt teljesítésétől a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásig terjedő időre vonatkozik. 

 
1.22. Az elkészült kiviteli tervdokumentációt 8 db nyomtatott + 1 példány elektronikus 

adathordozón (pdf/a, dwg formátumban) (CD) adja át Vállalkozó, Megrendelő székhelyén, 
átvételi elismervény ellenében, közvetlen átadással. Vállalkozó kötelessége elkészíteni a 
kivitelezés költségvetését részben írásvédett excel fájlban, részletes, minden szakágra 
kiterjedő tételes költségvetés-kiírással, mennyiségi kimutatással. 

 
1.23. Megrendelő a tervdokumentáció átvételét követően öt munkanapon belül köteles az átvett 

terveket megvizsgálni és az azzal kapcsolatos, általa felismerhető hibákat, hiányosságokat, 
kifogásokat póthatáridő megjelölésével Vállalkozóval írásban közölni. A tervezési hibákért 
kapcsolatos felelősség vonatkozásában a szavatosság és jótállás szabályai az irányadóak. 

 
1.24. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi 

korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható végleges felhasználási 
jogot szerez. 

 
1.25. A felhasználási jog magában foglalja különösen: a terv egyszeri megvalósításán túl a terv és 

annak részletei nyilvánosságra hozatalának, átdolgozásának, többszörözésének, 
továbbtervezésének, valamint a kivitelezés befejezését követően a később felmerülő igények 
alapján a terveknek a Vállalkozó külön hozzájárulása és egyéb igénye nélkül történő 
átalakításának jogát. 

 
1.26. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó részére fizetendő díj egyben 

magában foglalja a jelen pontban részletesen körülírt felhasználási jogok ellenértékét is. 
 
1.27. Felek megállapodnak abban is, hogy a felmerülő, a tervdokumentáció elkészítéséhez 

szükséges valamennyi munkálat és adatszolgáltatás tekintetében Megrendelő a szükséges 
dokumentációkat legjobb tudása szerint és a lehető leghamarabb Vállalkozó számára 
rendelkezésre bocsátja annak írásos konkrét igényével kapcsolatos megkeresése alapján. 
Ennek keretében Megrendelő az építési engedélyezési tervdokumentációt átadja Vállalkozó 
részére felhasználásra a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére annak alapján, hogy 
Vállalkozó az építési engedélyezési tervdokumentáció felhasználására jogosultsággal 
rendelkezik. 

 
1.28. Amennyiben Vállalkozó a szükséges adatszolgáltatások késedelme, illetve elmaradása miatt 

nem képes a szerződésben foglalt teljesítési feltételeknek megfelelni, úgy Felek egyeztető 
tárgyaláson állapodnak meg az esetleges határidőkre vonatkozó módosításról, melyről 
jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 
1.29. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, ellenőrizni.  
 
1.30. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által készített tervek jóváhagyására, köteles azok 

átvételére, a vállalt szolgáltatás díjának megfizetésére. Megrendelő köteles Vállalkozó 
számára a szerződés teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, 
felvilágosítást megadni. 

 
1.31. Vállalkozó a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem 
megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. 

 
1.32. A szakszerűtlen, jogszerűtlen utasításokra a Megrendelő figyelmét köteles felhívni írásban. 
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1.33. Vállalkozó a szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles bizalmasan 
kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel. 

 
1.34. Felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a 

teljesítést konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről haladéktalanul írásban értesítik egymást. 
Amennyiben az akadály elhárítása nem lehetséges és/vagy 5 napon belül nem realizálható, a 
Felek egyeztető tárgyaláson állapodnak meg a továbbiakról. 

 
 

2. Teljesítési határidő 
 

 
2.1. Jelen szerződés annak aláírása napján lép hatályba.  Kivitelezési tervdokumentáció 

elkészítése tekintetében a teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 30 nap, folyamatos (a 
kivitelezés ütemezéséhez igazodó) részterv szállítása mellett Felek szakaszos tervszolgáltatásban 
állapodnak meg, erre tekintettel a tervezési feladatok tekintetében az adott 
munkaszakaszhoz tartozó tervszolgáltatás szükséges. Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezés 
üteméhez igazodó tervszolgáltatás mellett az átadott terveket 5 munkanapon belül 
átvizsgálja és jóváhagyja. A szerződéses kivitelezési munkák teljesítési határideje az új 
felvonó létesítése tekintetében 2017. július 21. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a 
próbaüzem, szükséges engedélyek beszerzése, a sikeres műszaki átadás-átvétel a 
szerződésben előírt fenti teljesítési véghatáridőn belül megtörténik. Szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy jelen szerződés annak megszüntetéséig vagy a szerződéses 
kötelezettségek maradéktalan teljesítésének időpontjáig marad hatályban azzal, hogy a 
szerződéses jogviszony megszűnése avagy megszüntetése nem zárja ki a szerződésből eredő 
esetleges igények későbbi érvényesítésének lehetőségét (pl. késedelem, hibás teljesítés 
jogkövetkezményei). 

 
2.2. Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó köteles az előteljesítés tényéről a Megrendelőt 

kellő időben, legalább 3 (három) munkanappal korábban tájékoztatni annak érdekében, 
hogy a teljesítés átvételére felkészülhessen. 

 
 
 

3. Vállalkozói díj, fizetési feltételek 
 

3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén 
összesen ………….,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen ………..….. Forint  + ÁFA 
(ajánlattevő ajánlata szerint töltendő ki) vállalkozói díjra jogosult. A vállalkozói díj Szerződő 
felek megállapodása alapján átalánydíj , amely mind a vállalkozó tervezési feladatainak, a tervekkel, 
mint szerzői jogi művekkel kapcsolatos teljeskörű felhasználási jognak, mind a vállalkozó kivitelezési 
feladatainak teljes ellenértékét magában foglalja. 

 A Kbt. 135.§ (7) bekezdése alapján – arra tekintettel, hogy a közbeszerzés tárgya építési 
beruházás és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja – Megrendelő 
a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő igénybevételét biztosítja. 

 Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 30. §-a alapján az ajánlatkérőként szerződő fél az előleget az ajánlattevő 
kérésére  legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. 

 
 Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. A szerződés 

későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti 
 Az előleg értéke az első részszámlában kerül elszámolásra. 
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 Tartalékkeretet Megrendelő nem biztosít 
 Megrendelő az előlegszámlán kívül egy részszámla és a végszámla benyújtását teszi lehetővé. 

A részszámla a kivitelezési munka szerződéses ellenértéke 25%-ának, majd  55%-ának 
megfelelő értékű befejezett igazolt munkák elvégzése alapján nyújtható be. Az 55%-os 
készültség elérésének határideje 2017. június 15. 

 A szerződés és kifizetés pénzneme a magyar forint. 
 
 A megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott tervezési és kivitelezési 

tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével a szerződés hatálybalépésekor rendelkezik.   
  
3.2. Az ÁFA fizetési kötelezettség a Megrendelőt terheli, az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) alpontja alapján. Szerződő felek 

belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok. 

 
3.3. A vállalkozói díj a Vállalkozó szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes 

költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás 
teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve minden egyéb mellékköltséget 
(pl: a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a 
mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségeit stb.), 
függetlenül azok jogcímétől.  

 
3.4. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem 

tarthat igényt. 
 

3.5. A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében, átutalással az alábbiak szerint történik. 
 
Vállalkozó egy előlegszámlát, egy résszámlát és egy végszámlát nyújthat be. A részszámla 
benyújtásának feltétele, a teljes kivitelezési munka szerződéses ellenértéke25%-ának, illetve  
55%-ának megfelelő értékű, a műszaki ellenőr által aláírt teljesítési igazolással igazolt 
munkák elvégzése. A végszámla benyújtásának feltétele az Ajánlatkérő által a sikeres 
műszaki átadás átvételt követően kiállított teljesítés igazolás kiállítása, amelyre a teljesítés 
sikeres műszaki átadás-átvételét követően, a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás 
alapján kerülhet sor. Az átadás-átvételi eljárás lezárulását követően a Felek az elvégzett 
Feladatról közösen teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel. A Felek által aláírt 
jegyzőkönyv a végszámla Vállalkozó által történő – jelen pontban részletezettek szerinti – 
kiállításának az alapja. 
A számlák kifizetése, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (2) és (5) – (6) bekezdése,  a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 
9/A. § a) pontjában foglaltakra - miszerint a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: 
Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseit a Vevő, mint finanszírozott 
egészségügyi szolgáltató és egyben, mint a Ptk. fogalom meghatározása alá eső szerződő 
hatóság tekintetében az Ebtv. hivatkozott jogszabályhelye szerinti eltéréssel kell alkalmazni 
- 60 napos fizetési határidővel történik.  
 
Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a 
32/A. § (1) bekezdése alapján - a következő szabályok figyelembevételével fizeti ki a 
szerződésben foglalt ellenértéket: 
                                                                                                   
Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint 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 fogja az ellenszolgáltatást teljesíteni: 
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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) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) 
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött 
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az 
ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél 
megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes 
összeget az alvállalkozónak); 
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén 
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; 
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; 
A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében 
állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) 
bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja 
szerinti összegre lehet alkalmazni. 

 
3.6 Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni, irányadó e körben 
a Kbt. 135.§ (2) bekezdése.. A számla kifizetésére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:130.§ (1)-(2), 6:155.§ a Kbt. és a 322/2015 (X.30.) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.  

 
4. Alvállalkozók 

4.1 A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján Vállalkozónak, illetve közösen ajánlatot tevők 
Vállalkozóknak kell teljesítenie. Megrendelő gazdálkodó szervezet létrehozásának 
kötelezettségét, illetve lehetőségét nem írta elő (projekttársaság). 

4.2 A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 
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 
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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 a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

4.3 A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át 
meghaladó mértékben további közreműködőt. 

4.3.1 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, 
közreműködőt a Kbt. vonatkozó feltételei szerint vehet igénybe. Alvállalkozó jogosulatlan 
igénybevétele esetén a Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely az alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozóért a Vállalkozó úgy felel, 
mintha a munkát maga végezte volna el. 

4.3.2 Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a Szerződés kikötéseinek. 
 

5. Felek jogai és kötelezettségei 
5.1. Vállalkozó jogai, kötelezettségei: 

 
5.1.1. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés tárgyát a Szerződés és annak mellékletei, 

valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és 
egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai 
elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek 
megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar 
szabványok szerinti megfelelő minőségben az átadás-átvételi határidőre hiba– és 
hiánymentesen elkészíti.  

5.1.2. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt 
vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a 
Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése 
érdekében szükséges. 

5.1.3. Vállalkozó köteles a Szerződés rendelkezéseit és a Szerződés tárgyára vonatkozó 
előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen 
rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel 
szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes 
mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért. 

5.1.4. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó 
alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne 
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák. Az 
alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el 
utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket. 

5.1.5. A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen 
felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak. 

5.1.6. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű 
időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol 
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a 
teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és 
beszállítóinál is. 

5.1.7. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
V. fejezete alapján köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési 
naplót vezetni és kezelni a hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően. 



 19 

5.1.8. A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a 
keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen 
gondoskodni. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban 
egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint kell eljárnia. 

5.1.9. A Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani minden 
hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, szerszámokat, gépeket 
és anyagokat, és köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni. 

5.1.10. A Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelőnél érvényben lévő tűzrendészeti, 
munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre 
vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület 
megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem 
tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli. 

5.1.11. Vállalkozónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a megvalósítás egy működő intézmény 
területén történik majd, ezért a megvalósítás folyamán a munkavégzés időbeni 
megvalósítását (éjszakai, hétvégi stb.) a Megrendelő képviselőjével előre egyeztetni kell.  

5.1.12. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár 
lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és 
azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni. 

5.1.13. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a kivitelezés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 

5.1.14. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes 
hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely 
a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges. 

5.1.15. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy 
megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos, gyors és határidőre történő 
befejezését. 

5.1.16. Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a 
kivitelezést folyamatosan működő Kórházban, a Kórház működési rendjéhez igazodóan 
kell végeznie. 

5.1.17. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezése a meglévő 
közműhálózatról Megrendelővel, illetőleg az Üzemeltetővel történő egyeztetésnek 
megfelelően lehetséges, térítés ellenében, külön mérők beépítésével. Az ideiglenes energia 
vétel kiépítésekor Vállalkozónak mérő órákat kell felszerelnie saját költségén. A mérőórák 
induló állását jegyzőkönyvben mindkét szerződött fél jelenlétében kell rögzíteni. 
Megrendelő a fogyasztott mennyiségeket havonta Vállalkozó részére visszaszámlázza. 

 
5.2. Megrendelő jogai, kötelezettségei: 

 
5.2.1. Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a 

feladat ellátásához szükséges információkat. 
5.2.2. Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

5.2.3. A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű 
időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol 
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a 
teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és 
beszállítóinál is. 

5.2.4. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 
munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.  

5.2.5. Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 
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Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a 
megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, 
ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy 
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.  

5.2.6. A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot ellenőrizheti, a szerződésben, 
illetőleg jogszabályban meghatározott esetben pedig ellenőrizni köteles. Nem mentesül a 
Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el. 

 
6. A munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt 

 
6.1. A munkaterület átadásának és a munka megkezdésének időpontja legkésőbb a szerződés 

hatálybalépését követő ötödik munkanap. A 2.sz.lifthez tartozóan a Megrendelő teljes 
körűen és térítésmentesen biztosítja a teljes berendezést, az összeszereléshez szükséges 
összes anyaggal együtt (gépalap, tartószerkezet,hajtómű vezérlés, 
frekvenciaváltó,villamosítás, ajtó,fülke,kötő elemek és egyéb liftaknába szerelendő 
tartozékok), amelyeket a munkaterület átadásáig átad Vállalkozó részére. 

6.2. A Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megismerte. A szerződés megkötését 
követően a vállalkozó Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, melyet a vállalkozó 
Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 
szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

6.3. A Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az 
átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek a felek rögzíteni. 

6.4. Az építési naplóba bejegyzésre a Megrendelő képviseletében eljáró személyek, a műszaki 
ellenőr, és a Vállalkozó kijelölt képviselője jogosultak.  

6.5. A takarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy szakhatósági ellenőrzési munkák 
megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 
munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és arról a Megrendelőt írásban úgy 
értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelő szabad döntésén múljon, hogy a nevezett 
eseményen részt kíván-e venni. 

6.6. A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, 
észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a 
bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és válaszait egyidejűleg telefaxon 
is megküldeni. 

6.7. A Megrendelőnek joga van a kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést 
kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről 
jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak – amennyiben azok nem 
ellentétesek a Szerződés előírásaival és a közbeszerzési eljárás alapján rögzítettekkel és a 
hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a Vállalkozó számára. 

 
 

7. A teljesítés 
 

7.1. Vállalkozó az építési beruházás azon részei esetében, melyek alkalmasságát próbaüzemmel 
kell igazolni, 72 óra időtartamú próbaüzemet biztosít, amennyiben felek ettől eltérő 
megállapodást nem kötnek. A próbaüzem alatt, amennyiben arról a vonatkozó szabványok 
vagy előírások másként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell 
győződni a rendeltetésszerű működésről. Próbaüzem 72 óra alatti megszakadása esetén a 
próbaüzem ideje újrakezdődik. Vállalkozónak el kell készítenie és át kell adnia  a 
próbaüzem jegyzőkönyvét a próbaüzemi naplóval. 

7.2. A kivitelezés befejezésekor Megrendelő Műszaki Osztálya és Vállalkozó átadás-átvételi 
eljárást folytatnak le. Az átadás-átvétel a jelen szerződés 7.14. pontja szerinti átadási 
dokumentáció átadása után megtartott próbaüzemmel történik. A 72 órás próbaüzem 
sikeressége az átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele. Vállalkozó köteles az átadás-
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átvételi eljárás kezdetének időpontjáról Megrendelő képviselőjét legalább 3 munkanappal 
korábban értesíteni. A próbaüzem előtt Vállalkozó köteles meggyőződni arról, hogy a 
Feladat teljesítési foka a próbaüzemre alkalmas állapotot eléri-e. Az erre vonatkozó 
nyilatkozatokat, továbbá a hibákat, hiányokat és a kijavításra, pótlásra megállapított 
határidőket jegyzőkönyvbe kell foglalni. Vállalkozó a próbaüzem során felmerült hibák, 
hiányok pótlásáért és a szükségesen felmerült javításokért külön díjazásra nem jogosult. 
Nem tagadható meg az átvétel a Feladat olyan hibája miatt, amely – illetve amelynek 
kijavítása vagy pótlása – nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A sikeres műszaki 
átadás-átvétel feltétele a hibamentes próbaüzem, melyet a Megrendelő és műszaki ellenőre 
képviseletében jegyzőkönyvvel kell alátámasztani, és igazolni. A próbaüzem időtartama a 
rendelkezésre álló kivitelezési időbe nem számít bele. 

7.3. A kivitelezési feladatok teljesítésének elismerése az alábbiak szerint történik. 
7.3.1. Vállalkozó készre jelenti a kivitelezést. 
7.3.2. A sikeres műszaki átadást-átvételt követően minősül teljesítettnek a jelen közbeszerzési 

eljárás alapján megkötött szerződés. 
7.4. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a Szerződés tárgyát 

teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy a Szerződés tárgya szerinti 
építőipari kivitelezési tevékenység, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint 
maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a Szerződésben 
vállalt követelményeknek, jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak. A jelen 
szerződés körében a teljesítésigazolás kiadására jogosult műszaki ellenőr: ………….  

7.5. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás 
során megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet, és a Szerződésben 
foglaltak teljesülését. 

7.6. Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel, melyből 3 példány készül. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a 
Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.  

7.7. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a bizonyító erejű tényeket, amelyekre jogvita esetén 
szükség lehet. 

7.8. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül 
maradéktalanul kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők 
hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel 
kapcsolatosan keletkező kárát, a kötbért megtéríteni. 

7.9. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó az elkészült építmény, elvégzett építési 
tevékenység megvalósítási dokumentációját, kezelési és karbantartási útmutatóját köteles a 
Megrendelőnek átadni. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvétel 
meghiúsul. 

7.10. Az átadás-átvételi eljárásra továbbá a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 31-32. §-ában 
leírtak az irányadók. 

7.11. Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott 
ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a 
Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában 
arányos díjcsökkentésre jogosult.  

7.12. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó teljesítése 
hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, amelyek nem 
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot és Vállalkozó meghatározott időpontig kijavítja, 
pótolja azokat), a Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a környező 
létesítményekben, közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen 
okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek. 

7.13. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más 
hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán 
sem akadályozzák a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, ha az egyebekben 
megfelel a Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A 
Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben 
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foglalt határidőig. A hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának 
Megrendelő által becsült értékét. A Vállalkozó a végszámla összegét ezen értékkel 
csökkenteni köteles. A visszatartott összeg számlázására és kifizetésére csak a hibák 
kijavítását követően jogosult. 

7.14. Az Vállalkozó a rész-, illetőleg végteljesítéskor lefolytatásra kerülő műszaki átadás-átvételi 
eljárásokat megelőzően köteles átadni a Megrendelőnek 2 példány átadási dokumentációt. 

 
Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervdokumentáción túlmenően - legalább a 
következőket kell, hogy tartalmazza tartalomjegyzékkel ellátott rendezett formátumban: 
 
- a beépített anyagok I. osztályú minőségét tanúsító, a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM 
együttes rendeletben foglaltaknak megfelelő igazolások, műbizonylatok, minden gép, 
berendezés, termék szabványossági minősítő irata, ennek hiányában alkalmazási engedélye, 
függetlenül attól, hogy ezeket a Vállalkozó korábban már átadta, 
- gépkönyvek minden berendezéshez, 
- karbantartási és kezelési utasítás, a Vállalkozó által megvalósított munkarészekre, 
berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra stb., "üzemeltetési, használati előírások, feltételek 
könyve," 
- mérési jegyzőkönyvek, levegőszennyezés kibocsátás, akusztika, stb. 
- előírt, vagy a Megrendelő által igényelt minőségvizsgálati, minőségtanúsítási jegyzőkönyvek, 
szakvélemények, függetlenül attól, hogy ezeket a Vállalkozó korábban már átadta, 
- első villamos szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvet (ÉV, EBF) 
- villámvédelem felülvizsgálati jegyzőkönyvet 
- nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai, 
- tervezői, Vállalkozói és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 
- építési naplók másodpéldányai, a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal, 
- hulladék elszámolási bizonylatok, 
- a jótállási tevékenységet végző szervezetek, szakszervizek listája (név, cím, telefonszám) 
garancialevelek (beüzemelési dátum kitöltve, lepecsételve), 
- az átadásra kerülő tartalék alkatrészek leltári jegyzéke (szakáganként külön),  
- beüzemeléskor, továbbá üzempróbáknál készült - a próbaüzem Üzemeltető által is aláírt - 
jegyzőkönyve, a próbaüzemi naplóval, 
- a szükséges hatósági és közműnyilatkozatok, 
- szükség szerinti leltárfelvételi listák, 
- egyéb olyan jegyzőkönyvek, bizonylatok, dokumentumok, amelyek a műszaki átadás-átvételi 
eljáráshoz, a használatbavételi engedély beszerzéséhez szükségesek oly módon, hogy az 
átadott dokumentáció minden lapjáról egyértelműen azonosítani lehessen a kivitelezés és 
beépítés pontos helyét 
- oktatási jegyzőkönyvek, 
- megvalósulási tervek, 
- gyártói műbizonylatok, 
 tanúsítványok, 
 jogosultságok igazolása,  
 

7.15. Az átadási dokumentációban szereplő minden dokumentumnak magyar nyelvűnek kell 
lennie. 

7.16. A felek kötelesek az átadás-átvételtől számított egy éven belül a fentiekben meghatározott 
szabályok betartásával utó-felülvizsgálati eljárást lefolytatni. 

7.17. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy pótmunka elvégzésére kizárólag Megrendelő műszaki 
ellenőre, illetőleg Megrendelő jóváhagyása esetén, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a 
hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jogosult. 
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8. A Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a Szerződés megszűnése 
8.1. A Vállalkozó kötelezettségeinek – olyan okból, amelyért felelős – nem szerződésszerű, vagy 

nem teljesítése esetén Megrendelő a Szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve 
megszüntetheti vagy a Szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal 
felbonthatja, és követelheti a neki okozott kár megtérítését. 

8.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 

8.3. Amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a 
Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre 
jogosult. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől 
számítva naponta a vállalkozói díj 2%-a, de nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 20%-
át. Ezen kötbérmaximum elérése esetén Megrendelő meghiúsultnak tekintheti a szerződést 
és élhet a felmondás, vagy elállás lehetőségével. 

8.4. 10 napon túli, a Vállalkozónak olyan okból előálló késedelme esetén, amelyért felelős 
Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, és ezen felül meghiúsulási 
kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a. 

8.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy– a Ptk. 6:187.§ (1) és (3) bekezdései alapján – a késedelmi 
kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól, illetve, hogy  a Megrendelő jogosult a 
kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. 

8.6. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 

 
9. A beruházás teljesítése alatti káresemény 

 
9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik különösen a harmadik félnek okozott károkkal 

szemben a teljes Szerződés időtartamára vonatkozó, 5.000.000.- Ft/kár limitösszegű, saját 
névre szóló építésszerelési típusú felelősségbiztosítással. A Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget 
nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására, azok költségét a Vállalkozó viseli. 

9.2. Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterülethez kapcsolódó épületek, építmények 
állagmegóvásáról, a kapcsolódó épületekben, építményekben okozott kár helyreállítása a 
Vállalkozó feladata. 

9.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az építőanyagok 
szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul 
köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a Vállalkozó 
érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó 
külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen 
megtéríteni, összhangban a Szerződés 5. fejezetében foglaltakkal. 

9.4. A felelősségbiztosításnak a sikeres műszaki átadás-átvétel napjáig kell fennállnia. 
 

11. Szavatosság, jótállás 
11.1. A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások 

vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett 
munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa 
felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a 
vállalt munkát a Megrendelő által átadott, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó 
magyar szabványoknak megfelelően, végzi el. 

11.2. A Vállalkozót… (nyertes ajánlattevő ajánlata szerint)hónapos jótállási kötelezettség terheli. 
11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó elsősorban köteles a feltárt, és a 

Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítani. Vállalkozó a hiba kijavítását, - az 
üzemeltetést akadályozó hibák esetében – annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 
24 órán belül köteles megkezdeni, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül 

törölt: 8.4. Amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – 
hibásan teljesít, úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb 
igényein túl – hibás teljesítési kötbérre jogosult.  Hibás teljesítési kötbér 
mértéke a hibás teljesítés megállapításának napjától a hiba kijavításának 
napjáig naptári naponta a vállalkozási díj   1 %-a, de nem haladhatja meg 
a nyolc napra eső értéket. Ezen kötbérmaximum elérése esetén 
Megrendelő meghiúsultnak tekintheti a szerződést és élhet a felmondás, 
vagy elállás lehetőségével. ¶

törölt: 5

törölt: 6

törölt: 7
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befejezni. Egyéb hibák esetében a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban kell 
Vállalkozónak megkezdenie, és a szakma szabályainak megfelelően ésszerű időn belül 
befejezni. 

11.4. Jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételt követő nap 00:00 óra. 
 
 

12. Felmondás, elállás 
 

12.1. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben jogosult a 
Szerződéstől azonnali hatállyal felmondani:  
a) a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest önhibájából 10 napot meghaladó 

késedelembe esik; 
b) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes 

munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; 
c) Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára nem teszi megismerhetővé és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről az ajánlatkérőt nem értesíti haladéktalanul. 

d) a Kbt. 136.§ (1) b) pontja alapján. 
Megrendelő elállásra jogosult, ha a Vállalkozó a munkát a 6.1. pontban meghatározott 
határidőt követően nem kezdi el és ez olyan okból következik be, amelyért felelős. 

12.2. A Megrendelő a Szerződést jogosult továbbá 15 napos határidővel, előzetes írásbeli 
értesítést követően felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építkezés hatóság részéről 
történő leállítása, amely a Vállalkozó érdekkörén belül merül fel) okot ad. 

12.3. A 12.1. a) – d) pontjában, valamint a 12.2. pontban foglalt esetekben a Megrendelő 
jogosult a 8.6 pont szerinti kötbér és az azt meghaladó kárának érvényesítésére. A fenti 
esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult. 

12.4. A 12.1. és 12.2. pontokban foglalt esetekben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának 
megfelelő vállalkozói díjra jogosult.  

12.5. 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 

12.6. a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 
Vállalkozó a jelen pontban foglalt felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

12.7. 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 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a 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. 

 
12. Kapcsolattartás 
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12.1. Szerződő felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket 
jelölnek meg az alábbiak szerint: 

- Megrendelő képviselője: 
Név:  
Tel: 
Fax:  

  E-mail:  

- Vállalkozó képviselője: 
Szervezet:  
Címzett:  
Cím:  
Telefonszám:  
Fax:  
E-mail:  

 
12.2. Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést 

írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, 
amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére 
kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 

12.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor 
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy 
kifejezett visszaigazolás érkezett. 

12.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel 
érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második 
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.  

12.5. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt 
változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében 
bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. 

 
13. Titoktartás 

13.1. Szerződő felek a Szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan 
kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és 
adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása 
hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. A 
Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a Szerződésben meghatározott 
feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. 

13.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő 
jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem zárja ki a titoktartási 
kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. 

13.3. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az 
az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből 
elrendeli. 

14. Vitás kérdések rendezése 
14.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 
közöttük a Szerződés keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a 
szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a 
felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

14.2. Ha a felek a fent meghatározott módon 15 napon belül nem tudják megoldani a Szerződés 
alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően a 
Debreceni Járásbíróság és a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A 
peres eljárás megindítása előtt a feleknek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
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meg kell kísérelniük a jogvita peren kívüli rendezését. A jogviták rendezése körében a felek 
mediátor közreműködését nem veszik igénybe.  

 
15. Egyéb rendelkezések 

15.1. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel 
módosíthatják. 

15.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés aláírásával az Art. 36/A. §-ában foglaltakról 
tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő szerződésben. 

15.3. A Szerződés a felek általi aláírásának napján lép hatályba, és mindkét fél szerződésszerű 
teljesítésével – a 2. és 3. pontokban foglaltakra figyelemmel – megszűnik. 

15.4. Szerződő felek a Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a 
végrehajtási  rendelet és a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

15.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy nem 
fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
  
 

Szerződő felek a Szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 5 (öt) példányban – melyből Megrendelőt 4 (négy), 
Vállalkozót 1 (egy) eredeti példány illet – aláírják. 
 
Kelt, 2016. …………… 
 
………………………………     ………………………….. 

Megrendelő                                                                   Vállalkozó 
Mellékletek: 1. számú melléklet: Felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum vagy a 

biztosítási kötvény másolata 
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A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése 
tervezési program, illetve minimumkövetelmények 

 

A kiviteli tervek készítése a nyertes ajánlattevő feladata. A kivitelezés csak érvényes, beruházó, 
illetve műszaki ellenőr által jóváhagyott kiviteli tervek alapján, és felelős műszaki vezető 
irányításával végezhető. Ütemezett tervszolgáltatás megengedett, de a munkák elvégzése előtt az 
adott munkafolyamat kivitelezését megelőzően rendelkezni kell a jóváhagyott kiviteli terv 
részleteivel! 
 

A kiviteli terv készítésénél a következő követelményeknek kell minimálisan megfelelni: 
 

I. feladat: 
Felvonó telepítése: 
A berendezés főbb adatai: X605-215 tervszámú személyfelvonó vagy azzal egyenértékű   

 Fajta: személyfelvonó  
 Teherbírás: 1600 kg /21 fő  
 Névleges sebesség: 1,0 m/s  
 Emelőmagasság: 9,90 m  
 Állomások száma/beszállóhelyek száma: 4/4  
 Vezethetőség: mindenki által  
 Vezérlés: szimplex, le- fel irányban gyűjtő  
 Villamos hálózatból felvett teljesítmény igény 12,0 kW  
 Hajtás/hajtómű: villamos  
 Géptér elhelyezés: aknafejben  
 Aknafej / süllyeszték: 4,0 m / 1,4 m  

  

Beépítendő berendezés darabszáma:    1 db 
Teljesítés határideje 2017. július 21. 
 

Építészeti kialakítás: 
Új liftakna építése, meglévő építési engedélyezési dokumentáció szerint, az Építésügyi Hatóság 
jogerős, záradékolt határozata alapján, mely jelen dokumentáció mellékletét képezi. 
 

Figyelembe véve az altalajviszonyokat és az épületrész várható terhelését, síkalapozás tervezett a 
liftakna alatt lemezalappal. 

A liftakna fala monolit vasbeton szerkezet, kétoldali hálós vasalással: 12/20 függőleges 

hosszvasalással, 8/20 vízszintes vasalással. A tetőfödém 20cm vastag, 12/20 hosszvasalással, 

12/20 elosztó vasalással. Készítése során el kell helyezni a liftterv szerinti kampókat és a 
szellőző nyílás csőhüvelyét. 
  

Az új liftakna nyaktaggal kapcsolódik a meglévő épülethez. A csatlakozó részen egy falpanel 
mezőt el kell bontani, a mögötte lévő blokktégla falon pedig ajtókat kell bontani. Az akna és a 
meglévő épület között monolit vasbeton födémek készülnek, a liftakna falából kinyújtva, és a 

meglévő épületre támasztva. A födémek minimum 15 cm vastagsággal, 12/20 hosszvasalással 

8/20 elosztó vasalással készülnek. A lemezek szélein felső vasalás is készül. A meglévő épület 
födémkoszorúihoz melegen hengerelt „L” acélt kell dűbelezni és erre támasztható az új 
födémlemez. A lemez vasait hozzá kell hegeszteni az „L” acélhoz. A csatlakozás felett a 
padlóburkolatban dilatációs hézagot kell kialakítani, a meglévő épület és a liftakna eltérő mozgása 
miatt. 
  

Gépészeti kialakítás: 
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- fülkepadló anyaga: nagy kopásállóságú teljes vastagságában színezett, szürke, 
homogén, csúszásmentes PVC alkalmazandó, 

- a kabin oldalfalak, aknaajtó keret, aknaajtók anyagai: szálcsiszolt rozsdamentes acél, 

- a kabin oldalfalon az aknaajtóval szembeni oldalon: részben tükrös kivitellel készül 
1,3 m magas, teljes fülke szélességben elhelyezve a kapaszkodó fölött, 

- kapaszkodók: mindhárom oldalon rozsdamentes kapaszkodó csőkorlát fixen 
rögzítve, 

- kabin födém burkolása rozsdamentes acél, süllyesztett energiatakarékos 
világítómező kialakítással, vagy automata mennyezeti led világítással. 

- fülkei kezelőtabló: rozsdamentes acél, fülkében hangjelzéssel, érintő vagy 
mechanikus mikrokapcsolós gombokkal, Braille írással, nagyméretű digitális 
szintjelzéssel,  

- szinti hívó: rozsdamentes érintő, vagy mikrokapcsolós gombokkal, digitális 
kijelzővel, 

- a kézi, gombos hívás mellett beépítendő szintenként 1-1 db, illetve a kabinban 1 db, 
a Kórházban már rendszeresített kártyaolvasó, vezérlővel, mely programozott 
működését a telepítéskor – előzetes egyeztetéskor – a Kórház képviselői határoznak 
meg. 

- biztonsági tartozék: fényfüggöny beépítése (fotocella) 
 

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Belgyógyászati Épületben tűzjelző, hő- és füstelvezető 
rendszer van telepítve, így ennek figyelembevételével kell a lift működését meghatározni! 
 

Elektromos szakági kialakítás: 
A felvonó villamos energia ellátása a FET fokozott (aggregátoros) főelosztóból biztosítható. A 
főelosztó 2. mezőjében 1db SCHRACK IS506223 (max 100A)-es leágazás kiépítése szükséges 
3x50A olvadóbiztosítóval. A leágazás kiépítését kizárólag a szekrény gyártója végezheti el. A FET 
fokozott főelosztó és a felvonógépház között min NYY 5x16m2 kábel, a felvonógépházban 3 
pólusú 63A-es forgócsapos leválasztó kapcsoló kiépítése szükséges. Felvonó aknában EPH 
csatlakozás kialakítása szükséges. Tető geometria változása miatt villámvédelmi rendszer bővítése 
szükséges. A megadott villamos paraméterek tervezés során felülvizsgálandóak. 
Az elkészült villamos hálózaton villamos biztonsági felülvizsgálatokat kell végezni, valamint az 
üzemeltető szakembereit az elkészült villamos hálózatról oktatásban kell részesíteni. 
Mindkét felvonó esetén segélyhívó kiépítése szükséges. 
Épület meglévő tűzjelző hálózatát a liftaknában elhelyezésre kerülő optikai füstérzékelővel 
bővíteni kell, Tűzoltósággal mindkét lift esetében egyeztetni kell. 
Az új személyfelvonó villamos energia ellátásáról kiviteli tervet kell készíteni. A kiviteli terv 
minimális tartalma: előlap, tartalomjegyzék, tervezői nyilatkozat, jelmagyarázat, műszaki leírás, 
FET normál üzemi villamos elosztó bővítésének terve, nyomvonalrajz, villámvédelem és EPH 
terv, jogszabályban előírt munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi tervfejezet, egyéb a 
kivitelezés megvalósítás érdekében szükséges dokumentumok. A tervdokumentációnak 
tartalmaznia kell minden a kivitelezéshez szükséges információt, méretezést és műszaki 
paramétert. 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nyertes ajánlattevő által a munkaterület átadásáig beadandó munkarészek: 
Organizációs fejezet: 
Beadandó egy organizációs terv, mely részletesen tartalmazza, a munkaterület lehatárolásokat, 
deponálási területeket, iroda, és raktárkonténerek helyét. 
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Melléklet: építési engedélyezési tervdokumentáció 

 
 
 
 

 
A nyertes ajánlattevőnek a munkaterület átadásáig kötelezően organizációs tervet szükséges 
csatolnia  
 
Ajánlatkérő abban az esetben minősíti az organizációs tervet nem megfelelőnek, illetőleg hibásnak 
amennyiben  
 

- nem felel meg a vonatkozó építési jogszabályokban és szabványokban foglaltaknak, 
 
Az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetés, és a hozzá tartozó dokumentáció az ajánlatkérő 
előzetes felmérésen alapszik, ezért alapvetően becsült adatokat tartalmaz. A kivitelezési módot 
leíró organizációs terv és műszaki ütemterv valamint a költségvetés megalapozott, ajánlatkérői 
elvárásoknak megfelelő tartalommal történő kialakításához szükséges minden információt az 
ajánlattevőnek kötelessége az ajánlat benyújtását megelőzően beszerezni, amennyiben szükséges 
akár az ajánlatkérőtől, akár más, a szerződés teljesítése vonatkozásában releváns személyektől, 
közműszolgáltatóktól. 
 
Nyertes ajánlattevőnek az alábbi ütemezésre tekintettel kell az organizációs tervet elkészíteniük, a 
organizációs tervnek ezen ütemezés szerinti kivitelezés megvalósítására kell megoldási javaslatot 
tartalmaznia. 
 
Organizációs terv, mely tartalmazza a meglévő és tervezett létesítményeket a meglévő 
létesítményben, a felvonulási létesítményeket, anyagtároló helyeket, ideiglenes kerítéseket és 
kapukat, közlekedési utakat a közlekedési irányok jelöléséve, ideiglenes energia és vízvételi helyet. 
 
Az organizációs terv az alábbi tervrajzokat kell, hogy tartalmazza: 
 

- bontási munkafázis 

- szerkezetépítési, átépítési fázis 

- szakipari befejezési munkák fázis. 
 
Az organizációs tervrajzokon minimum az alábbiakat jelölni kell:  

- a munkaterület lezárt határait 

- a munkaterületen használt nagyméretű munkagépek helyeit (pl. földmunka gépek, daru, 
tehergépkocsik és betonszállítók) 

- munkaterület bejáratait és kapuit 

- igénybe vett felvonulási területet 
 
Organizációs műszaki leírás, mely tartalmazza a kiinduló adatokat, építési helyszín leírását, 
szállítási és anyagmozgatási körülményeket, energia igény számítását, ideiglenes vízellátás 
megoldását, felvonulási és szociális létesítményeket, létszámadatokat, anyagtárolás anyagmozgatás 
leírását, vezérgépek leírását és telepítési és biztonságtechnikai követelményeket, terület őrzését, 
intézkedési tervet a zaj és porterhelés csökkentésére, hulladék kezelés leírását, havária intézkedési 
tervet. 
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Műszaki megvalósításra vonatkozó kiegészítések 
 
 
1.1. ÉPÍTÉSI TERÜLET 
 

Építési terület meghatározása: 
       - Vállalkozónak az építési anyag szállítását minden esetben egyeztetni kell a Megrendelő  
         által kijelölt szakemberekkel. 
 

 
Építési terület forgalmi rendje: 
 
Építési terület villany- és vízellátása: 

 Megrendelő a meglévő rendszerről tudja biztosítani az ellátást térítés ellenében; 
Építés időbeli korlátozása: 

 kivitelezés 06-20 óra között végezhető, a hét minden napján. 
A kivitelezés sajátosságaiból adódó megjegyzések: 

 Vállalkozónak az összes építéssel kapcsolatos hatósági előírást önállóan kell teljesítenie; 

  tűzcsap megszűnése esetén a pótlás a Vállalkozó feladata, egyeztetve a megrendelővel. 
Egyéb megjegyzések: 

 a kivitelezés alatt a Vállalkozó csak a számára kijelölt területet veheti igénybe, nem 
akadályozva ezzel a kivitelezés helyszínének környezetét tekintettel arra, hogy lakóövezet 
veszi azt  körül. 

 a kiváltások, átkötések, stb. (pl.: villany, víz stb.) csak a Megrendelővel egyeztetett 
időpontban és módon végezhetők. Ennek érdekében ezen időszakban heti 
rendszerességgel megrendelői-kivitelezői koordinációs egyeztetést kell tartani a munkák 
ütemezéséről, amelyet dokumentálni kell; 

 katasztrófahelyzet elrendelése esetén Vállalkozónak a lehető legrövidebb időn belül helyre 
kell állítani a teljes energia- és közmű ellátást és a kivitelezést annak időtartama alatt fel 
kell függeszteni (ennek esélye rendkívül csekély, de a lehetősége fennáll); 

 Vállalkozónak az átalakítási munkák során zajjal járó munkák elvégzésének idejét a 
Megrendelővel egyeztetnie kell.  

 
A kivitelezési területről és építés kivitelezési munkákról 
 
A munkaterület birtokba vétele a munkaterület dokumentált átadása után történhet.  
 
A kivitelezés befejezését követően, a kivitelezés helyszínének környezetét, a Vállalkozó által lezárt 
zöldterületet, az anyag és egyéb eszköz tárolására használt területet az építési törmelékektől, 
hulladékoktól mentes, tiszta, eredeti állapotba visszaállított módon kell átadni. 
 
Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrrel közösen a munkaterület átvételét követő 2 napon belül 
fotódokumentációt készíteni a munkaterületről, a munkaterület környékéről (beleértve a környező 
épületekről) a munkaterületet megközelítő útvonalakról (burkolatok, telken belül) valamint egyéb 
általa igénybevett felvonulási helyszínről (telken belül). A fotó dokumentációt digitális formában 
át kell adni a Megrendelő képviselőjének. A fotók tartalmazzák  a felvonuláskor fellelhető 
állapotokat, amelyek alapját adják a környezet helyreállításához illetve az esetlegesen környezetben 
keletkezett károk vagy elváltozások  összehasonlíthatóságát. 
 
A Vállalkozó felelős az építés kivitelezési munkálatok miatt keletkezett környezetbeli károkért az 
építési területen és köteles ezeket térítésmentesen kijavítani (beleértve útburkolatok, 
térburkolatok, növényzet, terep és növényzet, környező meglévő épületek állaga, meglévő 
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műtárgyak, meglévő közművek vagy egyéb telken belüli meglévő épített tárgyban keletkezett 
károk). Ezek helyreállítását a Vállalkozónak terítésmentesen kötelező elvégeznie. 
 
A munkaterület átvételekor a Vállalkozónak tájékozódnia kell a helyi minőségbiztosítási, 
munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásokról, melyekről munkatársait – 
visszaellenőrizhető módon – oktatni köteles.  
 
 
A Vállalkozó köteles gondoskodni, hogy saját alkalmazottai és alvállalkozói megfelelő 
munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásoknak eleget tesznek és a munkavégzés 
során szakmai előírásoknak megfelelnek. 
A Vállalkozónak a hatósági és szakmai előírásoknak és szabályoknak önállóan eleget kell tennie. 
 
A Vállalkozónak a Megrendelő Műszaki Osztályának segítségével meg kell ismernie a közművek 
elzáró szerelvényeinek helyét és az építési munkálatokhoz kacsolódó közmű vezetékhálózat 
működését. 
 
A Vállalkozónak biztosítani kell a Megrendelő megbízottja, illetve a szakhatóságok helyszíni 
ellenőrzését, abban közreműködési kötelezettsége van.  
 
Amennyiben a Vállalkozó által okozott veszélyforrás a hatókörben tartózkodókat, 
munkavállalókat vagy a környezetet veszélyezteti, vagy nem felel meg a dokumentációban 
rögzítetteknek vagy vonatkozó törvénynek vagy előírásnak a szabálytalanság megszüntetéséig a 
munkavégzést a Megrendelő kijelölt vezetője, kapcsolattartója vagy megbízott műszaki ellenőre 
leállíthatja.  
 
Amennyiben a kivitelezési munkák elvégzése során a közmű vezetékek vagy közműellátás sérül a 
Vállalkozó által elvégzett munkák folytán akkor Vállalkozónak haladéktalanul és térítésmentesen 
el kell végeznie a javítást.  
 
Vállalkozó feladata, hogy teljes körű kockázat kezelési tervet készítsen a szerződés megkötését 
követő 10 napon belül. A kockázat kezelési tervet a kivitelezés során esetlegesen felmerülő 
problémák körére ki kell terjeszteni. Az elkészült tervet három munkanapon belül el kell fogadnia 
a Megrendelőnek, ameddig nincs elfogadott terv, addig nem indulhat a munkavégzés. 
 
A felek egy közös, majd az elsőt követően hetente egyszer megtartott kooperációs egyeztetésen 
vesznek részt, melynek időpontja szerződés megkötését követően egyeztetésre kerül. További 
egyeztetések szükség esetén rendszeres beütemezésre kerülhetnek. 
 
 
1.2. KIVITELEZÉSI SORREND ÉS KÖTÖTTSÉGEK 
 
Vállalkozó feladata, hogy megfelelő módon biztosítsa a munkaterület megközelítését. A 
munkaterület lehatárolását fokozott figyelemmel és teljesen hermetikus lezárással kell elhatárolni a 
közterület környezettől.  
A felújítandó épület esetén a munkák során folyamatosan fokozottan figyelni kell a terület 
megfelelő lehatárolására és zajvédelmére. Munkaidő korlátozás zajos munkák (betonvágás, 
bontás) esetén érvényben van.  
 
Feltételek építés kivitelezési munkák ideje alatt 
 
Általános szabályok 
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A kivitelezési munkát végzők tevékenységüket a Megrendelő által kialakított szabályok és 
előírások valamint a hatályos kapcsolódó jogszabályok betartásával úgy végezhetik, hogy az a 
Megrendelő vagyontárgyaiban kárt nem okozhat. 
 
A Megrendelő által átadott munkaterületen a Tűz-, Vagyon- Munkavédelmi és Balesetvédelmi 
szabályok betartásáért, betartatásáért, ennek megszegéséből a megrendelői vagyontárgyakban 
keletkező károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes körű felelősséget visel. 
 
A munkaterületen tárolt anyagok, kórházi vagyontárgyak épségének megóvásáról, megőrzéséről a 
Vállalkozó köteles gondoskodni. A Megrendelő nem vállal felelősséget és megőrzést a 
munkaterületen tárolt építőanyagok, építőipari gépek, berendezések, szerszámok és egyéb 
Vállalkozó tulajdonában lévő tárgyak iránt.  
 
A Vállalkozó a munkaterületet köteles úgy körülhatárolni, zártságáról gondoskodni, hogy oda 
illetéktelen személyek, betegek ne juthassanak be. Amennyiben a fentiek nem, vagy csak részben 
valósíthatóak meg, akkor a Vállalkozó köteles felhívni a figyelmet a munkaterület határaira, és ott 
a hatókörében tartózkodók védelmét megfelelően előírásoknak és törvények szerint biztosítani. 
 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződő felek együttműködési kötelezettséget vállalnak és 
közösen kísérelnek meg minden felmerülő kérdést és problémát megoldani a projekt haladásának 
és megvalósulásának érdekében. 
 
Vállalkozó feladata, hogy 3 fő látogató részére a munkaterületen biztosítson védőfelszerelést. 
 
Vállalkozónak az építmény műszaki átadás átvételéhez szükséges teljes dokumentációt önállóan 
kell összeállítania, beleértve a megvalósulási tervdokumentációt (beleértve minden szakági tervet 
is). Az átadás átvételnél és használatbavételnél az épületre és kivitelezésre vonatkozó 
dokumentáció megfelelősségért teljes mértékben a Vállalkozó felel. 
 
1.3. MUNKAVÉDELMI, KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOK 
 
Munkavédelmi szabályok 
 
A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység 
előkészítésénél és végzésénél a Vállalkozónak figyelembe kell vennie a munkavédelemre 
vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. 
 
A Vállalkozó az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet 3. számú melléklete szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az 
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint 
illetékes felügyelőségéhez, abban az esetben, ha 
 

 az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 
munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; 

 a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. 
 
A Vállalkozó munkáltató köteles munkavédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy 
megbízni) a kivitelezési munkák alatt. A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető 
a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti. A koordinátor köteles együttműködni a 
Megrendelő munkabiztonsági és műszaki szakembereivel. 
 
A Vállalkozó köteles a tevékenysége során felhasznált, és a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 
XXV. törvény hatálya alá eső anyagokról biztonsági adatlapokkal rendelkezni, és kérésre a 
munkabiztonsági és kórházhigiénés szakembereknek bemutatni. 
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A Vállalkozónak tudomásul kell vennie, hogy az intézményi területek potenciális biológiai 
kockázatokat jelenthetnek a munkavállalóikra, alvállalkozóikra, ezért a szükséges intézkedésekkel 
kapcsolatban felvilágosítást kérhet a kórházhigiénés szolgálattól és a munkabiztonsági 
szakembertől. Vállalkozó feladata és felelőssége, hogy az alkalmazottai és alvállalkozói minden 
tekintetben megfelelő – beleértve biológiai - védelemmel ellátva dolgoznak a munkaterületen. 
 
A munkavédelmi jogszabályokkal  összhangban az általános és a személyi feltételek mellett 
különösen meg kell valósítani az alábbiakat: 
 

a.) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b.) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg 

kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c.) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a 

veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők, egészségkárosító 
hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 

d.) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és 
berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 

e.) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos 
tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 

f.) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és 
eltávolítási szabályait; 

A munkavédelmi jogszabályok előírásait szigorúan be kell tartani a munkaterületre vonatkozóan.  
A műszaki vezető részéről meg kell tartani a munkavédelmi oktatást, amelyről a készülő 
jegyzőkönyvet az építési naplóhoz kell csatolni. Az oktatást folyamatosan bővíteni kell az újonnan 
belépő alvállalkozók, és azok munkavállalói részére is. 
 
A tervekhez csatolt munkavédelmi és technológiai utasításokat be kell tartani.  
 
 
Környezetvédelmi szabályok 
 
A bontási, építési munkálatok során keletkező kiporzás ellen a locsolással, fóliázással, letakarással 
és határolással javasolt védekezni. 
 
Az ideiglenes inert hulladéktárolók kialakításakor a szilárdanyag diffúz levegőbejutását lefedéssel 
kell megakadályozni. 
 
A zajterhelés csökkentése érdekében esetlegesen zajvédő fal alkalmazása válhat szükségessé az 
építési terület körül. A kibocsátott zaj szintjének mértékét alacsonyabb zajszintű gépek 
alkalmazásával is csökkentheti a Vállalkozó.  
 
Haváriás szennyezés megszüntetésére, terjedésének megakadályozására alkalmas műszaki 
feltételeket és biztosítani kell.  
 
Amennyiben a bontási és földmunkák során a későbbiekben környezetszennyezést észlelhető, 
akkor Vállalkozónak intézkednie kell a szennyezés megszüntetéséről. 
 
Az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor, engedélyezésekor és 
ellenőrzésekor a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 
jogszabály előírásait kell alkalmazni. 
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Az anyagfelhasználás vagy -tárolás esetén a tevékenyég megkezdése előtt köteles a Vállalkozó a 
szerződésben foglalt munkával kapcsolatos hatósági (ÁNTSZ) tevékenységi engedélyét, illetve a 
felhasznált veszélyes anyag bejelentését bemutatni. 
 
A Vállalkozó tevékenysége során felhasznált veszélyes anyagok megfelelő tárolása, a 
felhasználáshoz szükséges egyéni védőeszközök és elsősegélynyújtó felszerelés biztosítása a 
Vállalkozó feladata. 
 
A Vállalkozó tevékenysége során keletkező minden hulladék (ipari és kommunális, veszélyes és 
inert) megfelelő gyűjtése és ártalmatlaníttatása a Vállalkozó feladata, saját költségére. A fenti 
folyamattal kapcsolatos jelentési kötelezettség is a Vállalkozót terheli. 
 
Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az Vállalkozó köteles elkészíteni az 
építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 
együttes rendelet 4. számú melléklete szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási 
tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról a fenti jogszabály 5. számú melléklete 
szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, amelyet a Megrendelő környezetvédelmi 
megbízottjának köteles átadni. 
 
A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem 
veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának 
és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak 
betartásával, illetve csak megfelelő engedélyekkel rendelkező hulladékkezelőnek, illetve 
hulladékártalmatlanítónak adható át. 
 
Az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló külön jogszabály alapján a Vállalkozónak kötelessége az építési beruházás befejeztével a 
Megrendelő részére átadni az építési és bontási hulladékkezelő lapot.  
 
Tűzvédelmi szabályok 
 
A munka jellegétől függően a Vállalkozónak önállóan biztosítania kell a tűzoltáshoz és 
tűzjelzéshez szükséges eszközöket. 
 
A tűzvédelmi előírások betartásának felelőse a Vállalkozó helyi vezetője.  
 
Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet folytat, 
köteles a kiállított engedélyt, a munkavégző tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának másolatát és 
a szükséges tűzoltó készüléket is a Megrendelő tűzvédelmi megbízottja számára bemutatni, aki 
egyetértése esetén az alkalmi tűzveszélyes tevékenységi engedély mindkét példányát ellenjegyezni 
köteles. 
 
Építőipari munkavégzés esetén: 

- A tűzvédelmi berendezés létesítésére vagy átalakítására (módosítás bővítés) műszaki 
tervdokumentációt kell készíteni melyet a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
esetekben a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell, amennyiben az a tervező részéről 
még nem történt meg. 

- A telepített vagy átalakított berendezések használatbavételét – a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott esetekben – a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell. 

- Tűzvédelmi berendezést tervező és a kivitelezésért felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr 
és az üzembe-helyező mérnök - a fali-tűzcsap (tömlőberendezés) kivételével - csak az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által nyilvántartott, tűzvédelmi szakvizsgával 
rendelkező személy lehet. 
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- A beépített tűzjelző szerelését, telepítését, felülvizsgálatát, javítását és karbantartását 
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti. 

- A tervdokumentáció, műszaki leírás fejezete a jogszabályi előírások mellett tartalmazza a 
berendezés létesítéséhez szükséges egyeztetések megtörténtét.   

- Az üzembe helyezésnél az üzembe helyező mérnöknek teljes körűen meg kell győződnie 
arról, hogy a telepítést kielégítő módon végezték, a felhasznált eljárások, anyagok és 
részegységek megfelelnek a jogszabályban, nemzeti szabványban és az 
engedélyezett/elfogadott tervdokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá, hogy a 
megvalósulási tervdokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra kerülő 
kezelési utasítások a telepített rendszerre igazak. Képesítési követelménye a tervezőével 
azonos (tűzvédelmi szakvizsga), és legyen meg a berendezéssel kapcsolatos szakismerete. 
Az üzembe helyező mérnöknek szemrevételezéssel és üzemi próbák során vizsgálnia és 
ellenőriznie kell a telepített rendszer helyes működését. 

 
Építőipari munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai: 

- Az építési-szerelési tevékenység során felhalmozódott hulladékot (göngyöleget) szennyezett 
anyagokat, eszközöket a hulladéktároló edényben kell tárolni, és azt központi 
hulladéktárolóba kell eltávolítani.  

- Az építkezés területén, a kivitelezés alatt álló épületben a tűzvédelmi szempontból tiltó 
rendelkezéseket, a tűzveszélyre figyelmeztető piktogramot, táblákat a szabadtéri tárolónál, a 
helyiségek bejáratánál kell elhelyezni (pl.: dohányzás, raktár). 

- A kivitelezés alatt álló épületben, a használattal összefüggésben külön figyelmet kell 
fordítani az építményben tartózkodók kiürítés feltételeinek ideiglenessége miatt a 
menekülési, kiürítési útvonalak akadálymentes használhatóságára, az ott tartózkodók 
biztonságos eltávozása, eltávolíthatósága érdekében. Táblával kell jelölni a menekülés 
irányát, a kijáratot (vészkijáratot). 

- Gondoskodni kell az építési terület megközelíthetőségéről, illetőleg az építési létesítmény 
belső, a járműforgalom számára is alkalmas - a kivitelezés alatt álló épületek - ideiglenes 
tűzoltási útvonalaik, valamint az oltóvíz szerzési helyekhez vezető útjaik szabadon 
tartásáról. 

- Az építési tevékenységhez csak a folyamatos napi feladatokhoz szükséges, tűz és robbanás 
veszélyes anyagok, eszközök, berendezések használhatók, rendszeres tárolásuk nem 
megengedett  a kivitelezés alatt álló épületben. A tartalék mennyiséget képező alapanyagot, 
segédeszközöket és a működtetést szolgáló anyagokat, berendezéseket a szabadtéren 
illetőleg az erre a célra kialakított tároló helyen (raktárépület, helyiség, konténer stb.) lehet 
csak tárolni. Az építési területen az anyagok, termékek mennyisége nem haladhatja meg a 
megengedett tűzterhelési értéket. 

 
A műszaki vezető részéről meg kell tartani a tűzvédelmi oktatást, amelyről a készülő 
jegyzőkönyvet  az építési naplóhoz kell csatolni. Az oktatást folyamatosan bővíteni kell az 
újonnan belépő alvállalkozók, és azok munkavállalói részére is. 
 
Vállalkozó feladata, hogy tűzgyújtási engedélyt szerezzen tűzgyújtással járó munkák 
megkezdéséhez és elvégzéséhez 
 
Kivitelezés során betartandó szabályok és előírások: 
 

- A munkaterületet az illetéktelenek bejutását megakadályozó lehatároláson túl a porok, 
gázok, gőzök terjedését gátló módon is le kell választani, 

- Az anyagszállítást csak a kijelölt útvonalon, annak rendszeres tisztántartása mellett lehet 
végezni, 

- Munkavégzésre rendelkezésre álló idő minden nap 600 és 2000 óra között, 
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- Munkaszüneti napokon és a munkanapokon megadott időtartamon túl csak előre 
egyeztetett  módon végezhető munka, 

- Anyagtárolás a munkaterület átadás-átvétel során egyeztetett területen lehetséges, 

- A munkaterület megközelítése mind gyalogosan, mind járművel csak a kijelölt útvonalon 
engedélyezett,  

- Erős zajhatással járó munkát csak előre egyeztetett időpontban lehet végezni, 

- Az építési terület lekapcsolását a közműhálózatról és az ideiglenes közműcsatlakozások 
kiépítését csak előre egyezetett időben és módon lehet végezni, 

- Az építés során keletkező hulladékot a környezetvédelmi jogszabályok és a vállalkozói 
környezetirányítási rendszer előírásai szerint kell kezelni,  

- Az építési munkákhoz szükséges víz és villany vételezéséhez  mérőóra szerint mért 
tényleges fogyasztás alapján számla ellenében történő elszámolás szerint jogosult 
Vállalkozó. 

- A várt villamos energia igényt a kivitelezési munkák során a Vállalkozónak jelezni kell a 
Megrendelő felé. 

- A szükséges előzetes egyeztetéseket a Műszaki és Üzemeltetési Osztályon kell 
kezdeményezni. 

- A bontási és építési munkákat a tervek szerint kell elvégezni.  

- Tervtől való eltérést, tervhibát vagy kivitelezés kapcsán felmerülő problémát Vállalkozónak 
azonnal jelezni kell Megrendelő és Tervező felé. 

- Tervtől eltéréseket és egyéb változtatásokat a műszaki ellenőrnek jóvá kell hagyni a 
munkanem elkezdése előtt. Elkészült munkák eltakarása tilos a műszaki ellenőr és 
Megrendelő megtekintése nélkül. 

- A bontási tervekhez csatolt munkavédelmi és terhelhetőségi előírásokat szigorúan be kell 
tartani.  

- A munkákhoz felhasznált építési termékeket a gyártók technológiai, beépítési és használati 
utasításai szerint kell beépíteni és alkalmazni.  

- A munkaterületen csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak.  

- Ideiglenes létesítményeket, állványokat és építési anyag tároló építményeket megfelelő 
védelemmel kell ellátni és előírásoknak/gyártók előírásai szerint kell felállítani és alkalmazni.  

- Bontási munkákat szakszerűen, bontási tervek alapján, fokozott figyelemmel kell elvégezni.  

- Csak szabványoknak megfelelő és ellenőrzött munkagépeket szabad használni a 
munkaterületen. Gyorsvágókat, flexeket és más tűzveszélyes gépeket kizárólag arra 
kioktatott személy használhat az erre előzetesen kijelölt helyen.  

- Munkagépeket és eszközöket kizárólag arra oktatott személy használhat. Felhasználói 
vizsga vagy jogosítvány meglétéhez kötött munkagépeket kizárólag érvényes felhasználói 
engedéllyel rendelkező személy használhat. 

- Tervezői művezetést a Megrendelőnek kell biztosítania. Kérdések esetén a Megrendelőt és 
Tervezőt azonnal értesíteni kell.  

- Vállalkozó a szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy a projekt megvalósítása 
során folyamatosan be kell szereznie a beépített és felhasznált építőanyagok megfelelőségi 
bizonylatait.  

- Vállalkozó a szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja, hogy a projekt megvalósítása 
során kizárólag érvényes megfelelőségi bizonylattal rendelkező építőanyagokat épít be és 
használ a munkák során. A felhasznált anyagoknak érvényes bizonylattal kell rendelkezniük 
minimum az épületek használatba vételéig és projekt zárásáig, és annak fenntartásáig.  

- Közmű kiváltásokat és átkötéseket a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni.  

- Közmű leállásokat és átkötéseket minimum 3 munkanappal korábban Megrendelővel 
egyeztetni kell. Esti vagy hétvégi időben kell az ilyen jellegű munkákat elvégezni. 

- A meglévő közműveket és szerkezeteket óvni kell. 

- Az építési területről kikerülő szennyeződés eltávolítása a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó 
felelőssége, hogy a munkaterületről kikerülő szennyeződést mérsékelje. Földmunkák során 
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fokozottan figyelni kell a kikerülő szennyeződésre és ezeket folyamatosan el kell távolítani a 
kórház egyéb területeiről. 

- Elkészült közműveket és már eltakarásra kerülő elvégzett munkákat a Vállalkozónak 
kötelező fotódokumentációban rögzíteni. A fotódokumentáció a műszaki átadás anyagának 
részét képzi. 

- Katasztrófa esetén a Vállalkozó köteles minden ideiglenesen leállított közművet és 
lekötésüket azonnal visszaállítani és működőképessé tenni. 
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IV. FORMANYOMTATVÁNYOK 
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1. SZ. MELLÉKLET 
Fedlap 

 
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 

 
„A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  

 
Ajánlattevő adatai1: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám2:  

Képviselő neve:  

 
A kapcsolattartó adatai3: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

                                                           
1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 
2 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő 
szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltűntetni. 
3 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, 
amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 
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2. SZ. MELLÉKLET 
 

Felolvasólap 
 

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 
 

„A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  
 
Ajánlattevő adatai4: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

 
Ajánlattevő ajánlata: 
 

 
Ajánlati ár (nettó Ft) 

 
 

Jótállás (hónap) 

 
 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe 
bevont szakemberek alkalmassági követelményen felüli 
szakmai gyakorlata hónapjainak száma (előny a több)  

 
nem kell kitölteni 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe 
bevont lifttervező szakember (mozgólépcső és/vagy 
felvonó tervezésére jogosultsággal rendelkező) 
alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata 
hónapjainak száma (hónap) (előny a több) 

 
 

Az M1.) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe 
bevont magasépítési szakember (MV-É felelős műszaki 
vezető) alkalmassági követelményen felüli szakmai 
gyakorlata hónapjainak száma (hónap) (előny a több)  

 
 

 
 
 
 
 
 
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  
 

                                                           
4 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető. 
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3. SZ. MELLÉKLET 

 
Nyilatkozat 

a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan 
 
 
 
Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás keretében 
rendelkezésre bocsátott eljárást megindító felhívásban és az eljárást megindító felhívást kiegészítő 
dokumentációban rögzített szakmai, pénzügyi, jogi és egyéb feltételeket megvizsgáltuk, illetve 
értelmeztük, azokat elfogadjuk. 
 
Az Eljárást Megindító felhívás és a dokumentáció átvételét ezennel is igazoljuk. 
 
Ajánlatot teszünk az Ajánlatkérő által előzetesen meghatározott és az ajánlatunkban megajánlott 
Jármű eljárást megindító felhívásban és az eljárást megindító felhívást kiegészítő 
dokumentációban meghatározott elvárásoknak, a szerződéstervezetben és az eljárást megindító 
felhívást kiegészítő dokumentációban rögzített szakmai feltételeknek – így különösen a műszaki 
leírásban megfogalmazott követelményeknek -  megfelelő módon és feltételek szerint történő 
eladására.  
 
Nyilatkozom, hogy ajánlatunk nyertessége esetén a szerződést Ajánlatkérővel megkötjük és 
szerződésszerűen teljesítjük a felolvasólapon megadott nettó ajánlati ár+ÁFA ellenszolgáltatásért. 
 
Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig kötve vagyunk 
ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak a fenti időtartam alatt ránk nézve kötelező érvényűek 
és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban, a 
dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.  
 
 
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlattételi dokumentációt, és az 
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül 
nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.   
 
 
 
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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4. SZ. MELLÉKLET 
 
 

Nyilatkozat 
a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozóan 

 
 
 

Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő a 
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.törvényre 

figyelemmel: 

 nem tartozik a törvény hatálya alá; 

 mikrovállalkozásnak, 

 kisvállalkozásnak, 

 középvállalkozásnak 
minősül. 
 
 
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                           
 A megfelelő aláhúzandó! 
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5. SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint 
 

 
Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az alábbiakat: 
 
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjában rögzített kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság 
igazolásában  résztvevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjában rögzített kizáró okok hatálya alá. 
 
 
 
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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6. SZ. MELLÉKLET 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) alapján 
 
 
Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, amely szerint: 
 
Az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
- tudomásul vettük. 
 
1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat5 
A.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés alábbi 
része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni6: 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………… 
 
A.2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés 
teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni. 
 
2. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat7 
B.1. A Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy az ajánlat 
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak: 

Alvállalkozó(k) neve  Címe (székhelye) 

  

  

  

  

 
B.2.  A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján kijelentjük, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket. 
 
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

                                                           
5  Az ajánlattevőnek az A.1. vagy az A.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot 
kérjük aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.) 
6  A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni! 
7  Az ajánlattevőnek az B.1. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot kérjük 
aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.) 
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7.SZ. MELLÉKLET 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 
Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nem állnak fenn velünk szemben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62.§ (1) g) – k), m) és q) pontban 
foglalt alábbi kizáró okok. 
 
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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8.SZ. MELLÉKLET 
 

Nyilatkozat 
a Kbt. 114.§ (2) bekezdésének értelmében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont 

ib) alpontban foglaltak szerint 
(Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpont) 

 
 

Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az alábbiakról: 
 
1. A(z) …………………. ajánlattevő társaságot szabályozott tőzsdén jegyeznek/nem 

jegyeznek. 
 
2. Társaságunk szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, így a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)** pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos (természetes személy) nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatása a következő: 
 
 

Tényleges tulajdonos (természetes 
személy) neve 

Állandó lakóhelye 

  

  

  

  

 
 
3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozom, hogy 

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

 
 
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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9.SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
 

az alkalmasság megállapításáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint 
 

 
Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában a 
Kbt. 115.§ (1) bekezdés  szerint megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a 
társaságunk az eljárást megindító felhívásban előírt alábbi alkalmassági feltételeknek megfelel: 
 
Ajánlattevő rendelkezik: 
1 (egy) fő lifttervező szakemberrel, aki mozgólépcső és/vagy felvonó tervezésére jogosultsággal, 
vagy ilyen jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles 
gépészmérnöki, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább a jogosultság megszerzéséhez 
szükséges végzettségi szint megszerzését követően, a kérelmezendő szakmagyakorlási 
tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő 3, vagy 5 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. 
 
  1 (egy) fő szakemberrel, aki MV-É szakterületen  felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy 
ilyen jogosultság hiányában a jogosultság megszerzéséhez szükséges okleveles építőmérnöki, vagy 
azzal egyenértékű végzettséggel és legalább a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi 
szint megszerzését követően, a kérelmezendő szakmagyakorlási tevékenységi területnek, 
szakterületnek, részszakterületnek megfelelő 3, vagy 4 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
 
 
  
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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10.SZ. MELLÉKLET 
 
 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁRÓL 
 
 
 

Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus formában 
benyújtott példánya az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik. 

 
 
 

Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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11.SZ. MELLÉKLET 
 

  
 

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 
 

Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában 
megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében:  
 

a)      változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban; 
 
b)   változásbejegyzési eljárás van folyamatban, így ajánlatomhoz csatolom a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 

 
 

Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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12.SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS 
SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN 

Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában a 
Kbt. 115.§ (1) bekezdés  szerint megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő8 az alkalmasság igazolására más szervezetet vagy 
személyt kíván igénybe venni: 
 
IGEN / NEM9 
 
IGEN válasz esetén: 

Az alkalmasság igazolásához 
igénybe vett más szervezet 
vagy személy megjelölése 

(név, cím) 

Azon alkalmassági 
követelmény(ek) 

megjelölése, melynek 
igazolása érdekében az 

ajánlattevő más szervezet 
erőforrására támaszkodik 

A szervezet által 
rendelkezésre bocsátott 

erőforrások igénybe 
vételének módját 

alátámasztó, 
kötelezettségvállalást 

tartalmazó dokumentum 
megnevezése10 

  
 

   

 
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, amelyhez más szervezet erőforrásait 
vesszük igénybe, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan  
szerződéses  
 
vagy  
 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot11 
 
az ajánlatunkhoz csatoltuk.  
 
 
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 

 

                                                           
8  A megfelelő aláhúzandó. 
9  A megfelelő aláhúzandó. 
10 Szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat 
11            A megfelelő aláhúzandó. 
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13.SZ. MELLÉKLET 
 

  
 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 
 
Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában a 
Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerint megindított  közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. § (7) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt gazdasági szereplő, mint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet a(z) 
………………………………………. ajánlattevő (cég megnevezése, székhelye) számára az 
alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést biztosítja: 
 

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelmény, melynek igazolása érdekében 
az ajánlattevő más szervezet vagy személy 
erőforrására is támaszkodik 

A szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erőforrások igénybe 
vételének módját alátámasztó, 
kötelezettségvállalást tartalmazó 
dokumentum oldalszáma az 
ajánlatban 

  

  

  

 
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 65. § (9) bekezdésének megfelelően, hogy az általunk igazolt 
alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatást cégünk fogja 
teljesíteni.  
 
 
Nyilatkozom továbbá12, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására tekintettel az ajánlattevő 
fizetésképtelensége esetére a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállalok az ajánlatkérő mindazon 
kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.  
 
 
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

                                                           
12 Csak abban az esetben kell szerepeltetni a nyilatkozatban ezt a bekezdést, amennyiben a gazdasági és 

pénzügyi alkalmassági követelmények igazolására vesz igénybe az ajánlattevő más szervezetet! Egyéb 

esetekben törlendő! 
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14.SZ. MELLÉKLET 
 

  
 
Árazott költségvetés .xls formátumban külön kerül csatolásra 
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15.SZ. MELLÉKLET 
 

Nyilatkozat 
igénybe venni kívánt személyekről 

 
Alulírott ………………… (képviselő neve),  mint a(z) 
................................................................................... (gazdasági szereplő megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint 
Ajánlatkérő által „A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában a 
Kbt. 115.§ (1) bekezdés  szerint megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy 
nyertességünk esetén az alábbi személyeket a megjelölt szakemberként kívánjuk bevonni. 
 

Szakember neve 
 

Képzettség 

…………………………… 
 

mozgólépcső és/vagy felvonó tervezésére 
jogosult tervező 

…………………………… 
 

MV-É jogosultságú felelős műszaki vezető 

 
Nyilatkozom, hogy amennyiben valamely szakember az ajánlattételkor esetlegesen nem 
rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy a szakembernek az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti 
előírt jogosultság szerinti vagy azzal egyenértékű regisztrációt biztosítani fogjuk a szerződéskötés 
időpontjáig. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a bevonni kívánt szakemberek tekintetében csatoljuk 
 
- A megajánlott szakemberek által aláírt, eredeti, szakmai önéletrajzokat, benne a szakmai 
gyakorlatot ÉV/HÓ bontásban tól-ig időpont adjuk meg, a szakmai gyakorlatot az alábbi 
információk alapján adjuk meg: a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és szakmai 
tevékenységek rövid ismertetése 
-a szakemberek aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait. 
 
 
 
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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16.SZ. MELLÉKLET 
 

NYILATKOZAT 
 

rendelkezésre állásról 
 

 
Alulírott …………………, a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, mint Ajánlatkérő által 
„A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése”  tárgyában a Kbt. 115.§ (1) 
bekezdés  szerint megindított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy, mint bevonni kívánt 
szakember részt veszek jelen közbeszerzési eljárásban.  
 
Kijelentem továbbá, hogy amennyiben az engem bevonni kívánó ajánlattevő jelen közbeszerzési 
eljárás nyertesként kiválasztásra kerül, úgy  a szerződéses időtartama alatt folyamatosan és 
személyesen az ajánlatkérő rendelkezésére állok. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra 
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná. 
 
 
  
Kelt: …………, 2017. év …..…. hó ….. nap 
 

 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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17.SZ. MELLÉKLET 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

Közbeszerzési eljárás ajánlatkérője: Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 
Közbeszerzési eljárás tárgya:„A Belgyógyászati Tömb épületében új felvonó létesítése” 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

 
 
 

A közbeszerzés tárgyához kapcsolódó területen szerzett szakmai tapasztalat 
bemutatása: 

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

Kezdő és befejező időpont  
(ÉV/HÓ szerinti bontásban) 

a szakmai gyakorlat helye, munkakör/beosztás és 
szakmai tevékenységek rövid ismertetése 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Kelt: …………………, 2017.  év ………..…. hó ….. nap 
 
 
 
 
 

Saját kezű aláírás 
 


