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I. Rész
AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Ajánlatkérő a  „Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”  elnevezésű eljárást megindító felhívással 
nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indított (Kbt. Harmadik rész, 121. § b) pontja szerint).

Az eljárást megindító felhívás a jelen dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció) részét képezi, amelynek 
rendelkezéseit a dokumentáció nem ismétli meg.

Az ajánlatok elkészítése során az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció valamennyi előírását be kell 
tartani.  Amennyiben a dokumentáció  és az eljárást  megindító  felhívás rendelkezései  esetlegesen egymással 
ellentmondásban állnának, úgy az eljárást megindító felhívás szövege az irányadó.

Jelen  dokumentáció  célja,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás  során  az  ajánlattevők  rendelkezzenek  mindazon 
információkkal,  amelyek  az  eljárást  megindító  felhívás,  a  dokumentáció,  illetve  a  hatályos  jogszabályoknak 
megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatják az ajánlatukat. Az 
ajánlattételi határidő lejártával beáll az ajánlati kötöttség, az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott 
ajánlatok ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatóak.

Reméljük,  az alábbiakban leírtak segítenek Önöknek, hogy a legjobb ajánlatot  nyújthassák be részünkre, és 
bízunk benne,  hogy az eljárás eredményeképpen Önöket/az Önök cégét  a jövőben szerződéses partnereink 
körében tudhatjuk.

1. Az ajánlat részei

Felhívjuk  a  tisztelt  ajánlattevők  figyelmét  arra,  hogy  amennyiben  ajánlatukat  nem  az  eljárást  megindító 
felhívásban és a jelen dokumentációban megjelölt  követelményeknek megfelelően nyújtják be,  az az ajánlat 
érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után.
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Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat,  iratokat,  nyilatkozatokat  kérjük becsatolni  a megadott 
sorszámozással és sorrendben: 

Megnevezés:

1. Fedlap (1. sz. melléklet)
2. Tartalomjegyzék
3. Felolvasólap (2. sz. melléklet)
4. Teljességi nyilatkozat (3. sz. melléklet)
5. Ajánlattevői nyilatkozat a KKvt. szerinti minősítésre vonatkozóan (4. sz. melléklet)
6. Nyilatkozat a kizáró okokról 
7. Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat
8. Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat
9. Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat
10. Ajánlattevő nyilatkozata a  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetekről a  Kbt. 55. § (5) 

bekezdés és 55. § (6) bekezdés szerint
11. Kötelezettségvállaló-vállaló  nyilatkozat  a  szervezet  részéről  a  Kbt.  55.§  (5)-(6)  bekezdés 

szerinti tartalommal – igény szerint csatolandó dokumentum
12. Cégokmányok
13. A P/1. alkalmassági követelmény igazolására szolgáló dokumentum
14. Nyilatkozat  arról,  hogy  az  Ajánlattevő  a  nyilatkozatot  adó(ko)n  kívül  más  pénzügyi 

intézménynél nem vezet számlát
15. Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb, 

közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás kivitelezéséről (M/1. alkalmassági követelmény 
igazolása)

16. Nyilatkozat a szakemberekről (M/2. alkalmassági követelmény igazolása)
17. Nyilatkozat az Ajánlattevő által igénybe venni kívánt szakember rendelkezésre állásáról
18. Az ajánlattevő „Nyilatkozat”-a arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos 
kötelezettségeket (Kbt. 54. §)

19. Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítási szerződés közbeszerzési eljárás tárgyára való 
megkötésének vállalásáról

20. Nyilatkozat  a  munkaterület  rendben  tartásának,  a  balesetvédelmi-,  valamint  tűzvédelmi 
előírások betartásának és betartatásának biztosításáról

21. Regisztrációs adatlap telefax útján történő visszaküldését igazoló dokumentum
22. Árazatlan költségvetési kiírás
23. Közös ajánlattételi megállapodás – igény szerint csatolandó dokumentum

I. 2. Az ajánlatok benyújtása

1. Az ajánlatot az eljárást megindító felhívás IV.3.4. pontjában meghatározott határidőig, az eljárást megindító 
felhívás I.1). pontjában meghatározott címre kell benyújtani.

2.  Az ajánlat  valamennyi  példányát  sérülésmentesen  nem bontható  közös  zárt,  bontatlan  csomagolásban 
(borítékban) kell benyújtani. Az ajánlat a kötelező aláírásokon és a kiigazításokon túl egyéb kézzel történő 
bejegyzést nem tartalmazhat.

A csomagon (borítékon) fel kell tüntetni:
- „BLV Karácsonyi díszkivilágítás 2012”, 
- „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
- az ajánlattevő nevét és székhelyét.
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3. Az ajánlatban benyújtásra kerülő igazolások eredeti vagy egyszerű másolati példányban nyújthatók be. 

4.  Az  ajánlatokat  ajánlatkérő  érkezteti,  aki  biztosítja,  hogy  az  ajánlat  tartalma  a  felbontás  időpontjáig  senki 
számára se válhasson hozzáférhetővé.

5. Az ajánlat  elkészítésével  és benyújtásával  kapcsolatosan felmerülő valamennyi  költség – a közbeszerzési 
eljárás kimenetelétől függetlenül – ajánlattevőt terheli.

6.  Ajánlatkérő  kifejezetten  felhívja  ajánlattevők  figyelmét,  hogy  az  ajánlatot  akkor  tekinti  határidőn  belül 
benyújtottnak, ha annak  kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények 
elirányításából, elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. 
Jelen tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is. 

I.3. Kiegészítő tájékoztatás

1. 

A kiegészítő tájékoztatás-kérés címzettje, megküldésnek helye: az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában 
szereplő címzett, cím.

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket kizárólag írásban 
(lásd  Kbt.  45.  §  (1)  bekezdés)  és  kizárólag  az  eljárást  megindító  felhívásban,  illetve  a  dokumentációban 
foglaltakkal  kapcsolatban tehetik  fel.  Ajánlatkérő  elutasít  minden olyan megkeresést,  amely nem felel  meg a 
törvényi feltételeknek, így különösen azokat, amelyeket élőszóban, telefonon, vagy legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással el nem látott elektronikus levél formájában tesznek fel. 

2. A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét (a 
tájékoztatás nem eredményezheti – kivéve a Kbt. 45. § (6) bekezdésben foglalt esetet – az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását). Ajánlatkérő a tájékoztatás teljes tartalmát megküldi 
valamennyi ajánlattevő számára. 

I.4. A munkavállalók védelme

A Kbt.  54.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  alapján  Ajánlatkérő  felhívja  Ajánlattevőket,  hogy  tájékozódjanak  a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,  amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az alábbi – illetékes - szervek ingyenesen 
teszik elérhetővé.

• Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 
1024 Budapest, Margit krt. 85.

• Regionális Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 
Pest megyei hatókörrel, 1094 Budapest, Páva utca 6.

• Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat 
Budapest Fővárosi Intézet cím: 1138. Budapest, Váci út 174.

• NAV Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága   
1132 Budapest, Váci út 48/C-D., 1438 Budapest, Pf. 511., Telefon: 06 (1) 412-5400

I.5. Az ajánlati kötöttség

1. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártával az ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát az 
eljárást megindító felhívás IV.3.7. pontja tartalmazza.

2. Az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidőt – indokolt esetben – 
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egy alkalommal  meghosszabbíthatja,  ha  az  eredeti  határidő  lejárta  előtt  hirdetményben  feladja  a  módosított 
határidőt és a határidő meghosszabbításának indokát. 

3.  Ajánlatkérő  az  ajánlattételi  határidő  lejártáig  módosíthatja  az  eljárást  megindító  felhívásban,  illetőleg  a 
dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről e határidő lejárta előtt új hirdetményt kell 
feladni a Kbt. 122. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

4. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről e határidő 
lejárta előtt hirdetményt kell feladni közzététel céljából, és egyidejűleg az ajánlattevőket a visszavonásról írásban 
kell tájékoztatni. 

I.6. Az ajánlatok felbontása

1. Az ajánlatok felbontására az eljárást megindító felhívás IV.3.8.  pontjában meghatározott  helyen és időben 
kerül sor.

A bontás folyamatosan mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

2.  Az ajánlatok  felbontásánál  az ajánlatkérő  vagy  az általa  megbízott  személy,  az ajánlattevők,  valamint  az 
általuk  meghívott  személyek,  továbbá  a  külön  jogszabályban  meghatározott  szervek  képviselői,  illetőleg 
személyek lehetnek jelen. 

3. Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a 
bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

4. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelenlévő, 2. pont szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően 
azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen az ajánlat Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapjába.
 

I.7. Egyéb információk

1.  Felolvasólap:  A  dokumentációba  becsatolt  nyomtatványt  kell  kitölteni.  A  felolvasólap  egyéb  adatot  nem 
tartalmazhat.  Az ajánlatban lévő  felolvasólapot  az ajánlattevő  képviseletére  jogosult  személy aláírásával  kell 
hitelesíteni. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget magában kell 
foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), bruttó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. Az 
ajánlati ár a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő, ettől eltérés csak abban az esetben lehetséges, ha 
a Magyarországon hatályos adójogszabályokban rögzített  általános forgalmi adó mértéke az ajánlattétel  és a 
kifizetés közötti időszakban megváltozik.

2.  A  benyújtott  ajánlatokat  az  ajánlatkérő  úgy  tekinti,  hogy  az  ajánlattevő  megbizonyosodott  az  ajánlattételi 
felhívásban  és  dokumentációban  megadott,  illetve  a  szerződés-tervezetből  ésszerűen  következő  feladatokra 
vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez 
minden a dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és 
feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges.

3. Ajánlattevő a szerződés teljesítése során nem hivatkozhat arra, hogy a dokumentáció nem volt teljes körű. 
Amennyiben a dokumentáció nem értelmezhető egyértelműen, saját érdekében az ajánlattevő kötelezettsége az 
ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani kérdésfeltevés útján.

4. Bármilyen mulasztás következménye, amelyet az ajánlattevő követ el azzal, hogy nem szerez megbízható 
információt a szolgáltatás helyszínről, előzményekről, vagy olyan egyéb körülményekről, amelyek befolyásolják a 
feladatok végrehajtását, a szerződés előírásainak betartását, ajánlattevőt terheli, és amennyiben ajánlatkérő vele 
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köt szerződést, a mulasztás ténye nem mentesíti ajánlattevőt szerződéses kötelezettségeinek a vállalt határidőre 
történő teljesítése alól.

5. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot,  hogy a nem szabályozott  kérdések tekintetében szabad választási 
lehetőséggel éljen, az árak, egyéb kikötések és feltételek változtatása nélkül.

6.  Az ajánlattevőnek tételes ajánlatot kell tennie a dokumentációban található árazatlan költségvetési kiírás(ok) 
kitöltésével. A tételes ajánlat végösszegét kell a felolvasólapon ajánlati árként feltüntetni.

7. A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni.

II. Rész
AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA,

SZERZŐDÉSKÖTÉS

1. Ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa előre 
nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, 
illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben ajánlatkérőnek az 
eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 

2. Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívás IV.2.1 pontjában meghatározott értékelési szempont 
alapján bírálja el.

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító 
felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ennek során az 
igazolások eredetiségét ellenőrizni lehet.

Ajánlatkérő az értékelés során megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, 
akit az eljárásból ki kell zárni.
 
3. Az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használja fel.

4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást megindító felhívás III.2.2. P/1. pontjában említett 
„sorban állás” fogalma alatt a következőket érti:

-  a  2009.  október  31-éig  terjedő  időszak  tekintetében:  a  hitelintézetek  által  vezetett  folyószámlára, 
bankszámlára  érkező jogszerű rendelkezések  (megbízások,  megkeresések)  fedezethiány  miatt  történő 
nem teljesítése (függőben tartása) és a megbízás várakozási sorba helyezése a hatályos pénzforgalmi 
szabályok  szerint,  a  jövőbeni  teljesítés  céljából.  Nem tartozik  ezen fogalmi  körbe azon eljárás,  amely 
szerint  a  bankszámlaszerződésben  foglaltak  alapján  a  számlatulajdonos  saját  elhatározásból,  az 
ütemezett fizetések céljából, a beérkezett rendelkezések tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésre 
ad megbízást a hitelintézetnek (1996. évi CXII. törvény. 2. melléklet III. 36. pont),

- a 2009. november 1-jével kezdődő időszak tekintetében: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési 
számlára  érkező  fizetési  megbízás  fedezethiány  miatt  történő  nem  teljesítése  (függőben  tartása)  és 
várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél 
az ütemezett  fizetések céljából,  a beérkezett  fizetési  műveletek tervszerű  teljesítése érdekében sorba 
helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval (2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pont).

II. 1. Az alkalmassági követelmények
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Pénzügyi - gazdasági alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (az alkalmasság és a kizáró 
okok  igazolásának,  valamint  a  közbeszerzési  műszaki  leírás  meghatározásának  módjáról  szóló  310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján):
P/1) Ajánlattevő(k) a Kbt. 55. § (1) bekezdése, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján valamennyi – a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó – az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított két évről szóló nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- bankszámlaszám megjelölése,
- mióta vezeti bankszámláját, 
- bármelyik bankszámláján volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorban állás; 

attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek 
az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a jelzett pénzügyi intézmény(ek) ennél rövidebb ideje vezetik a számlát, úgy csatolni kell a korábbi 
számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatát is a meghatározott időtartamra vonatkozóan.

A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva 
is megfelelhet a közöttük fennálló jogi jellegtől függetlenül a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak 
alapján.
A Kbt.  55.  § (4)  bekezdése alapján  a közös ajánlattétel  esetén a P/1)  alkalmassági  követelmény esetében 

elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.

Pénzügyi- gazdasági alkalmatlanság:
Az  alkalmasság  minimumkövetelménye(i)  P/1)  Alkalmatlan  az  Ajánlattevő,  ha  bármelyik  a  cégkivonatában 
szereplő,  pénzügyi  intézménytől  származó  bankszámláján  az  eljárást  megindító  felhívás  feladásától 
visszaszámított két éven belül 15 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az Kbt. 
55.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  szerint  meghatározott  követelményeknek,  amelyek  értelemszerűen  kizárólag 
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg 
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével 
azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrására  (is)  támaszkodik.  A  kapacitásait  rendelkezésre  bocsátó  szervezet  az  előírt  igazolási  módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a 
következő esetekben támaszkodhat: 
a)  ha az  alkalmasság  igazolásakor  bemutatott,  más szervezet  által  rendelkezésre  bocsátott  erőforrásokat  a 
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak 
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy 
b)  ha az alkalmassági követelmény korábbi  szállítások, szolgáltatások vagy építési  beruházások teljesítésére 
vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, 
amelynek  adatait  az  alkalmasság igazolásához felhasználja,  amely lehetővé teszi  e  más szervezet  szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
c)  a gazdasági  és  pénzügyi  alkalmasság  igazolása során -  az  a)  pontban foglaltakon  túl  -  akkor  is,  ha az 
ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben 
e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának 
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megtérítésére,  amely  az  ajánlatkérőt  az  ajánlattevő  teljesítésének  elmaradásával  vagy  hibás  teljesítésével 
összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Műszaki- szakmai alkalmasság:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 55. § (1) bekezdése, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet  15. § (2) bekezdésének a) pontja  alapján ismertetni  kell  az eljárást  megindító  felhívás feladásától 
visszafelé számított öt év legjelentősebb (díszítő világítás kivitelezése vagy közterületi világítás építése és/vagy 
átépítése)  teljesítéseinek  bemutatását,  figyelemmel  a  310/2011.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  16.  §  (5) 
bekezdésében foglaltakra. 
A 310/2011.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  16.  § (35)  bekezdés szerinti  igazolás,  illetve nyilatkozat  tartalmazza 
legalább a következő adatokat:
- ellenszolgáltatás nettó összege
- a teljesítés helye
- a teljesítés időpontja ( év, hó, nap)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése

M/2)  Az  ajánlattevőnek  (közös  ajánlattevőnek)  ismertetnie  kell  a  teljesítésbe  bevonni  kívánt,  a  munkát 
közvetlenül irányító, illetőleg teljesítő szakember(ek) megnevezését, végzettségét és képzettségét  (a felelős 
műszaki vezető(k) vonatkozásában saját kezűleg aláírt önéletrajz, diplomamásolat). [Kbt. 55. § (1) a); 310/2011. 
(XlI. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) e)

A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek  a  közöttük  fennálló  jogi  jellegtől  függetlenül  a  Kbt.  55.  §  (5)  és  (6)  bekezdésében  foglaltak 
alapján.

Műszaki- szakmai alkalmatlanság:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 

M/1)  Alkalmatlan  az  ajánlattevő  (közös  ajánlattevő),  ha nem  rendelkezik  az  eljárást  megindító  felhívás 
feladásától visszafelé számított öt évben összesen legalább egy darab, befejezett, a teljesítési előírásoknak és 
a szerződésnek megfelelő módon teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (díszítő világítás kivitelezése vagy 
közterületi  világítás  építése  és/vagy  átépítése)  építési  beruházásra  vonatkozó  referenciával,  melynek 
ellenszolgáltatása eléri a legalább nettó 45 millió Ft összeget.

M/2)  Alkalmatlan  az  ajánlattevő  (közös  ajánlattevő),  ha  nem  rendelkezik  legalább  1  fő  felelős  műszaki 
vezetővel, aki szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben (MV-Ép/ÉV) 

A Kbt.  55.  §  (4)  bekezdése  alapján  az  alkalmassági  követelményeknek  a  közös  ajánlattevők  együttesen  is 
megfelelhetnek.

II. 2. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67. §-ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben biztosítja 
a hiánypótlás lehetőségét, amelynek keretében – ha az ajánlatok vizsgálata alapján ez szükséges – az összes 
ajánlattevő számára, azonos feltételekkel lehetőséget biztosít. A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, 
úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az eljárást megindító felhívás, a dokumentáció,  illetve a közbeszerzésre 
vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással 

8



végrehajtani: 

a) a hiánypótlás a Kbt. 67. § (7) bekezdésben foglaltak alapján nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében 
foglalt alapelvek sérelmével vagy az eljárást megindító kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy 
a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával; 
b) a hiánypótlás során nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. 

2.  A  hiánypótlásról  az  ajánlatkérő  egyidejűleg,  közvetlenül,  írásban  tájékoztatja  az  összes  Ajánlattevőt, 
megjelölve a hiánypótlási határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat.

3. Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat (önkéntes hiánypótlás).

4.  A hiánypótlást követően ajánlatkérő meggyőződik arról,  hogy a hiánypótlás(oka)t  követően az ajánlat  nem 
módosult-e az 1. pontba ütközően. Az 1. pontba ütköző módosulás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy 
nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti eljárást megindító példányt (példányokat)  lehet figyelembe 
venni az elbírálás során.

5.  Ajánlatkérő  az  ajánlatokban  található,  nem egyértelmű  kijelentések,  nyilatkozatok,  igazolások  tartalmának 
tisztázása  érdekében  az  ajánlattevőktől  felvilágosítást  kér.  A  felvilágosítás  nyújtására  vonatkozó  felszólítást 
Ajánlatkérő  a  többi  ajánlattevő  egyidejű  értesítése  mellett  közvetlenül,  a  határidőt  megjelölve  küldi  meg. 
Ajánlatkérő csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás 
kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra.

A  felvilágosítás  megadása  –  a  következő  bekezdésben  említett  kivétellel  -  nem  járhat  a  Kbt.  2.  §  (1)-(4) 
bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével, illetve az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a szakmai ajánlat) 
módosításával.

A  Kbt.  67.  §  (8)  bekezdésének  megfelelően  a  hiánypótlás  vagy  felvilágosítás  megadása  során javítható  az 
ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes 
ajánlati  árat  vagy  annak értékelés  alá  eső  részösszegét,  az  ajánlattevők  közötti  verseny  eredményét  és  az 
értékeléskor [63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

II.3. Számítási hiba

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti  értékelés eredményére kiható számítási hibát 
észlel,  annak  javítását  az  ajánlatkérő  végzi  el  úgy,  hogy  a  közbeszerzés  tárgya  elemeinek  tételesen 
meghatározott  értékeit  (az  alapadatokat)  alapul  véve  számítja  ki  az  összesített  ellenértéket  vagy  más  -  az 
ajánlatban  megtalálható  számításon  alapuló  -  adatot.  A számítási  hiba  javításáról  az  ajánlatkérő  az  összes 
ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.

II.4. Kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatás 

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából  lényeges ajánlati  elemek tartalmát megalapozó adatokat,  valamint 
indokolást köteles írásban kérni  és erről a kérésről a többi ajánlattevőt  egyidejűleg, írásban értesíteni,  ha az 
ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, 
az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül.

Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni  az ajánlati  elemek 
megalapozottságáról.  Ha  az  indokolás  nem  elégséges  a  megalapozott  döntéshez,  az  ajánlatkérő  írásban 
tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati 
ára  megalapozottságára  vonatkozó  minden  tényt,  adatot,  kalkulációt  ajánlatkérő  rendelkezésére  bocsátani 
ahhoz,  hogy  megfelelő  mérlegelés  eredményeként  az  ajánlatkérő  döntést  hozhasson  az  ajánlati  ár 
megalapozottságáról.  Az  ajánlatkérő  köteles  érvénytelennek  nyilvánítani  az  ajánlatot,  ha  nem  tartja 
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.
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II.5. Az ajánlat érvénytelensége

Az ajánlat érvénytelen, ha
• azt az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
• az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az 

összeférhetetlenségi követelményeknek (Kbt. 24. §);
• az ajánlattevőt,  illetőleg  alvállalkozóját  vagy  az  ajánlatban  szereplő  erőforrást  nyújtó  szervezetet  az 

eljárásból kizárták;
• az Ajánlattevő, nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;
• egyéb  módon  nem felel  meg  az  eljárást  megindító  felhívásban  és  a  dokumentációban,  valamint  a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz;

• lehetetlen  vagy  túlzottan  magas  vagy  alacsony  mértékű,  illetőleg  kirívóan  aránytalan 
kötelezettségvállalást tartalmaz (Kbt. 70.§)

Ha az ajánlat érvénytelen, az Ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az ajánlatot értékelnie.

II.6. Az ajánlatok elbírálása

Az ajánlatok a Kbt. 71.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
bírálati szempontja alapján kerülnek elbírálásra. 

II.7. Az eljárás eredménytelensége

Eredménytelen a közbeszerzési eljárás, ha
• nem nyújtottak be ajánlatot;
• kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;
• egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – 

megfelelő ajánlatot;
• az  ajánlatkérő  az  eljárást  a  szerződés  megkötésére,  illetőleg  teljesítésére  képtelenné  válása  miatt 

eredménytelenné nyilvánítja (66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése)
• valamelyik  Ajánlattevőnek  az  eljárás  tisztaságát,  vagy  a  többi  ajánlattevő  érdekeit  súlyosan  sértő 

cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;
• a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az Ajánlatkérő új 

közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától.

II.8. Tájékoztatás az eljárás eredményéről, előzetes vitarendezés

1.  Ajánlatkérő  jelen  közbeszerzési  eljárásban  eredményhirdetést  nem  tart,  az  ajánlattevőket  az  írásbeli 
összegezés  megküldésével  tájékoztatja  (Kbt.  77.  §  (2)  bekezdése)  az  eljárás  eredményéről  legkésőbb  az 
ajánlattételi határidő lejártát követő 30. napig.

2. Előzetes vitarendezés kezdeményezésére jogosult
a) a jogsértő eseményről való tudomásszerzést követő három munkanapon belül az ajánlattevő, ha álláspontja 

szerint  egészben  vagy  részben  jogsértő  az  írásbeli  összegezés,  illetve  az  ajánlatkérő  bármely  eljárási 
cselekménye vagy a közbeszerzési eljárásban keletkezett bármely - a b) pont szerintieken kívüli - dokumentum;

b) bármely érdekelt  gazdasági  szereplő vagy a közbeszerzés tárgyával  összefüggő tevékenységű kamara 
vagy érdekképviseleti szervezet (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kérelmező) az ajánlattételi határidő 
lejárta lejártáigelőtti tizedik napig, ha álláspontja szerint egészben vagy részben jogsértő az eljárást megindító, 
ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, vagy azok módosítása.

A vitarendezést kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében meg kell jelölnie az írásbeli összegezés 
vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, 

10



észrevételét,  valamint  az  álláspontját  alátámasztó  adatokat,  tényeket,  továbbá  az  azt  alátámasztó 
dokumentumokra – ha vannak ilyenek – hivatkoznia kell. A kérelmet faxon vagy elektronikus úton (e-mailen) kell 
megküldeni  az  ajánlatkérő  részére,  aki  a  kérelemmel  kapcsolatos  álláspontjáról  a  kérelmezőt  a  kérelem 
megérkezésétől  számított  három  munkanapon  belül  a  benyújtási  módnak  megegyező  módon  tájékoztatja, 
továbbá  a  kérelem benyújtásáról,  valamint  az  arra  adott  válaszáról  az  eljárás  valamennyi  – általa  ismert  – 
ajánlattevőjét is tájékoztatja. 

II. 9. A szerződés megkötése

1. A szerződéskötésre az eljárást megindító felhívás V.4). pontjában meghatározott időpontban kerül sor. 

2. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – 
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), 
ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte.

3. Amennyiben jogorvoslati kérelmet vagy kezdeményezést nyújtanak be, a szerződést az ügy érdemében hozott 
vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 
Közbeszerzési  Döntőbizottság  a  szerződés  megkötését  engedélyezi.  Amennyiben  időközben  a  nyertes 
ajánlattevő  ajánlati  kötöttsége  lejárt,  az  ajánlatkérő  akkor  köthet  vele  szerződést,  ha  a  nyertes  ajánlattevő 
nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.
4. A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció 15. sz. melléklete tartalmazza. 

5.  Az  ajánlatkérő  csak  abban  az  esetben  mentesül  a  szerződés  megkötésének  kötelezettsége  alól,  ha  az 
ajánlatok  elbírálásáról  szóló  írásbeli  összegezés  megküldését  követően  –  általa  előre  nem  látható  és 
elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére 
nem képes.

6. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket  az adózás rendjéről szóló  2003. évi XCII.  törvény  36/A. §-ban foglalt 
előírásokról:

Art.  36/A.  §  (1)  A  közbeszerzések  teljesítéséhez  kapcsolódóan  a  közbeszerzésekről  szóló  törvény  (a 
továbbiakban:  Kbt.)  szerinti  nyertes ajánlattevő  és a Kbt.  szerinti  alvállalkozók közötti  szerződések,  valamint 
minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a 
havonta  nettó  módon számított  200 000 forintot  meghaladó kifizetésnél  a kifizetést  teljesítő  az igénybe vett 
alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

a)  az alvállalkozó bemutat,  átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától  számított  30 napnál  nem 
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Kifizetést  teljesítőnek  minősül  az  ajánlattevő,  a  Kbt.  szerinti  alvállalkozó,  valamint  a  polgári  jog  szerinti 

alvállalkozó.
(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést teljesítő 

a  szerződésben  írásban tájékoztatja  az  alvállalkozót  arról,  hogy  a  szerződés  és  ennek teljesítése  esetén  a 
kifizetés e § hatálya alá esik.

(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése 
után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást  mutat és a 
kifizetés  kötelezettje  ennek  ellenére  elmulasztja  a  visszatartást,  a  kifizetés  erejéig  egyetemlegesen  felel  az 
alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi 
adóra  nem  terjed  ki.  Nem  keletkezik  a  kifizetést  teljesítőnek  visszatartási  kötelezettsége  és  egyetemleges 
felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg.

(4)  Ha  az  állami  adóhatóság  a  közbeszerzéshez  kapcsolódó  kifizetés  céljából  igényelt  együttes 
adóigazolásban köztartozást mutat ki,  az adóigazolás kiállításával  egyidejűleg a végrehajtás szabályai  szerint 
intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára 
feltüntetett  köztartozások  végrehajtását  is  közvetlenül  foganatosítja  és  a  beszedett  tartozásokat 
követelésarányosan  átadja  a  vámhatóságnak.  A  kifizetést  teljesítő  a  visszatartás  és  követelés  lefoglalását 
követően mentesül  az egyetemleges felelősség alól.  A kifizetést  teljesítő  a köztartozást  meghaladó összegű 
kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
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(5)  Amennyiben  az  (1)-(3)  bekezdések  szerinti  kifizetés  kapcsolt  vállalkozások  között  történik,  a 
közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a 
kifizetés  összegéig  a  kifizetés  időpontjában  fennálló,  azon  kapcsolt  vállalkozás  köztartozásáért,  amelynek  a 
kifizetést teljesítették.

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a  
nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem 
terheli  a  visszatartási  kötelezettség  az  ajánlati  vagy  a  teljesítési  biztosítékra,  illetőleg  az  ajánlatkérőnek 
egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó kifizetéseknél 
több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.

(8)  Amennyiben  az  alvállalkozó  a  kifizetést  teljesítővel  szemben  fennálló  követelését  faktorálja 
(engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés 
előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes 
adóigazolást,  vagy  az  alvállalkozó  szerepel  a  köztartozásmentes  adózói  adatbázisban,  ellenkező  esetben  a 
kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.
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„Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”

III. Rész
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Jelen nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás eredményként megkötendő vállalkozási 
szerződés tárgya karácsonyi díszítő világítás megvalósítása és üzemeltetése az alábbi feladatokkal:
füzérvilágítások  megépítése,  az elektromos működtetést  biztosító kábelek kiépítése,  a berendezés 
vezérlése,  tartószerkezetek  kialakítása  és  felszerelése,  a  berendezések  üzemeltetése,  javítása, 
pótlása, majd az ünnepek után a teljes épített berendezés lebontása, az eredeti állapot visszaállítása.

SZERZŐDÉS SZERINTI KIÉPÍTÉS HELYSZÍNEI ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS

Kecskeméti utca:
- 22 darab utca kandeláber
A jelenlegi 22 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre 
függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 
1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva. Homlokzatokra, fákra, illetve 
ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni 
tilos.
A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.
A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve 
afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az 
áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin 
tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú 
melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Egyetem tér:
- 8 darab utca kandeláber
- 5 darab térkandeláber
A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre 
függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 
2-2 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes 
irányába. 
Továbbá a jelenlegi 8 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt 
(ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel) szeretnénk, 
kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni 
tilos.
A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.
A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve 
afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az 
áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin 
tekeredni tud a vezeték.
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A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú 
melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Károlyi Mihály utca:
- 15 darab utcakandeláber
A jelenlegi 15 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre 
függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag apró elem fénypont díszítéssel és kábelezéssel) , kandeláberenként 
1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni 
tilos.
A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.
A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve 
afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az 
áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin 
tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú 
melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Petőfi Sándor utca:
- 14 darab utcakandeláber
A jelenlegi 14 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre 
függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 
1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni 
tilos.
A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.
A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve 
afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az 
áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin 
tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú 
melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Szervita tér:
- 5 darab térkandeláber
A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre 
függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 
2-2 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes 
irányába.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni 
tilos.
A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.
A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve 
afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az 
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áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin 
tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú 
melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Bécsi utca:
- 13 darab utcakandeláber
A jelenlegi 13 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre 
függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 
1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni 
tilos.
A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.
A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve 
afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az 
áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin 
tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú 
melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Erzsébet tér:
- 8 darab térkandeláber
A jelenlegi 8 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre 
függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 
2-2 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes 
irányába.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni 
tilos.
A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.
A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve 
afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az 
áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin 
tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú 
melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Hild tér:
- 5 darab térkandeláber
A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre 
függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 
2-2 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes 
irányába.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni 
tilos.
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A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.
A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve 
afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az 
áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin 
tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú 
melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Október 6 utca:
- 22 darab utcakandeláber
A jelenlegi 22 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre 
függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 
1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.
Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.
Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.
A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni 
tilos.
A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.
A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve 
afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az 
áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin 
tekeredni tud a vezeték.
A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.
A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, 
védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú 
melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Szent István tér:
- 1 db 12-15 méteres fenyőfa fényfüzéres dekorációja - 15 db 15 méteres füzérrel - tartószerkezetek 
kiépítésével, kábelezéssel.
- 8 db fa fényfüzéres díszítése - 8 db 15 méteres füzérrel - kábelhálózat kiépítéssel.
- 10 db konténeres örökzöld fényfüzéres díszítéssel - 2 db 15 méteres füzérrel - kábelhálózat 
kiépítéssel.
- 8 db Gizella típusú kandeláber - negyedelt függönydíszítés, felül összekötő csillagokkal 
kábelezéssel.
Méret: 1,1/3,1/m
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez.

József Attila utca - Széchenyi tér:
- 36 db egy nagy csillagból indított két kisebb csillagba végződő függönyszerű kandeláber díszítő 
elem, ívre felfüggesztve és az ív kandeláber felső részén függönyszerű pontvilágítással 
kábelezéssel.
Méret: 0,9/2,4/m

Szent István körút:
- 18 db ostornyeles lámpa díszítése. ld. mint József A. utca
- 50 db fa fényfüzéres dekorációja 8 db 15 méteres füzérrel és kábelhálózat kiépítéssel

Szomory Dezső tér:
- 38 db Boulvard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró 
fénypont díszítéssel - kábelezéssel.
Méret: 1,0/2,2/m
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Szabadság tér:
- 40 db Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont 
díszítéssel, kábelezéssel.
- 20 db /minden második/ fa törzsének díszítése fényfüzérrel, kábelezéssel.
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése betlehemhez
- 3 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése- 12 db 6 m-es fényfüzérrel, kábelezés

Zrínyi utca:
- 45 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre-csengettyű motívum, 2 db/oszlop-kábelezéssel.
Méret: 1,0/1,8/m

Hercegprímás utca:
- 40 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre motívum "S" ívű karon régi lámpás elem, a 
lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.

Falk Miksa Utca:
- 49 db fa fényfüzéres díszítése /minden második/ - 8 db 15 méteres fényfüzér/fa- kábelezéssel.

Ferenciek tere:
- 1 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése - 12 db 6 m-es fényfüzérrel, kábelezés
- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez

Sas utca:
- 36 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre- csengettyű motívum, 2 db/oszlop, 
kábelezéssel.

Veres Pálné utca:
- 44 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákban 
apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.

Régiposta u. (Váci u. és Galamb u. között):
- az utcák homlokzatai között átfeszített díszvilágítás- fényfüzéres vagy ívelt motívumos díszítéssel, 
kábelezéssel és szükség szerinti homlokzati kampók kiépítésével.
- Régiposta utcában 1 db homlokzatok között meglévő átfeszített közvilágítás díszítése

Szende Pál utca
 - 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró 
fénypont díszítéssel - kábelezéssel

Dorottya utca
- 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont 
díszítéssel - kábelezéssel

Egyéb:
- 5 db fenyőfa (4 db 5-6 m-es, 1 db 15 m-es) díszítése arany színű gömbökkel.

Díszfények védettsége IP44, a kandelábereké IP66.
Üzemeltetéshez szükséges egyéb elektromos berendezések.
Üzemeltetés, javítás, esetleg izzócsere, stb./10 % tartalékkeret terhére/.
Bontás, helyreállítás.
A szállítási munkákat az alapárak tartalmazzák.
Üzemeltetés, javítás

Szín: hagyományos fehér, nem ledes.
Kötbérterhes határidők:
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- kiépítés, hiánytalan üzembe helyezés: 2012. 12. 02.
- eredeti állapot helyreállítása, átvett elemek visszaszállítása: 2013. 01. 26.
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Vállalkozás szerződés (tervezet)

amely létrejött egyrészről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata 
Cím: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 
Pénzforgalmi jelzőszám: ………………………..
Képviselő: Rogán Antal polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

valamint

név:………………………………………………….
székhely: ……………………………………………
adószám:……………………………………………
mint Vállalkozó –(a továbbiakban Vállalkozó)között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő KÉ                számon közbeszerzési eljárást indított  
az  1.  pontban  meghatározott  tárgyú  szerződés  megkötésére,  amelynek  nyertes  ajánlattevője 
Vállalkozó. 

A Szerződő Felek a jelen Vállalkozási  szerződést  a közbeszerzési  eljárásban a Megrendelő,  mint 
ajánlatkérő  eljárást  megindító  felhívása  és  dokumentációja,  valamint  a  Vállalkozó,  mint  nyertes 
ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. 

Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fenti pontban 
rögzített dokumentumok bármelyikével. 

1. Szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli,  a  Vállalkozó elvállalja  a 2012.  év karácsonyi  díszítő világításának 
elkészítését,  a  karácsonyi  díszítő  világítás  kiépítése,  üzemeltetését,  bontását  és  a  bontott 
anyagok  szakszerű  tárolását  az  alábbiak  szerint,  jelen  szerződés  1.  számú mellékletében 
rögzített műszaki leírás alapján, mennyiségben és minőségben:

- füzérvilágítások megépítése, 
- az elektromos működtetést biztosító kábelek kiépítése, 
- a berendezés vezérlése, 
- tartószerkezetek kialakítása és felszerelése, 
- a berendezések üzemeltetése, javítása, pótlása, 
- az ünnepek után a teljes épített berendezés lebontása, az eredeti állapot visszaállítása
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2. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó köteles az építési és felvonulási terület vagyon-tűzvédelmének biztosítását, valamint a 
munkavédelmi  előírások  betartását  megszervezni,  az  általa  foglalkoztatott  alkalmazottak 
munkavédelmi oktatásban részesíteni. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Szent István tér, József Attila utca-Széchenyi tér, Szent István 
körút,  Szomory  Dezső tér,  Szabadság  tér,  Zrínyi  utca,  Hercegprímás  utca,  Falk  Miksa  utca, 
Ferenciek  tere,  Sas  utca,  Veres  Pálné  utca,  Régiposta  utca  (Váci  u.  és  Galamb u.  között), 
Szende Pál utca, Dorottya utcavonatkozásában a közvilágítási oszlopok tulajdonosa a Budapesti 
Dísz- és Közvilágítási Kft. és az oszlopok használatáért díjat kell fizetni.
E  kötelezettségek  megszegéséből  eredő  bármely  kárt  vétkességre  tekintet  nélkül  Vállalkozó 
viseli.

3. Időbeli hatály, teljesítési határidő:

Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba.
Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően jogosult az üzembe helyezést (kihelyezés és 
szerelés)  előkészíteni.  A  Vállalkozó  köteles  a  berendezést  2012.  12.  02.  napjáig üzembe 
helyezni. 
A Vállalkozó köteles a díszkivilágítást  2012. 12. 02. napjától  a 2013. 01. 08. napjáig naponta 
alkonyattól a közvilágítással együtt üzemeltetni. 
A Vállalkozó a díszítő világítást 2013. 01. 09-26. napja között köteles elbontani. 

Kötbérterhes határidők:
- kiépítés, hiánytalan üzembe helyezés: 2012.12.02. alkonyat
- eredeti állapot helyreállítása, átvett elemek visszaszállítása: 2013.01.26.

4. Kötbérek: 

Vállalkozó  a  3.  pontban  írt  kötbérterhes  határidők  késedelmes  teljesítése  esetén  késedelmi 
kötbért köteles megfizetni, amelynek napi mértéke a nettó vállalkozási díj 1,25%-a,  összesen 
maximum  5%-a. 
Késedelmes teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidőket az 
érdekkörében felmerült okból nem teljesíti.

Vállalkozó a hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbért köteles megfizetni, amelynek napi 
mértéke a nettó vállalkozási díj 1,25%-a, összesen maximum 5%-a.
Hibás teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó a szerződésben valamint a műszaki leírásban foglalt 
kötelezettségeit  az  érdekkörében  felmerült  okból  nem teljesíti.  Ajánlatkérő  a  hibás  teljesítési 
kötbért a kiépített rendszer hiba- és hiánymentes, folyamatos üzemeltetése körében érvényesíti. 
Hibás  teljesítésnek  minősül,  ha  a  kiépített  rendszer  több  mint  3%-s  mértékben  akár  egy 
időtartamban, akár összességében naponta 2 órát meghaladó időtartamban nem az előírások 
szerint üzemel. A hibás teljesítési kötbér a leírt körülménnyel érintett naptári napra vonatkozóan 
kerül megállapításra, illetve érvényesítésre.

Amennyiben a szerződés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes bruttó 
vállalási ár 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

5. A vállalkozói díj összege, fizetési feltételek:

Vállalkozói díj:
Anyag, szerelés, üzemeltetés összesen: ..............................................Ft +ÁFA
Összesen: bruttó ............................................................................................
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- részszámla kiállítható:
felszerelés  és  üzembe  helyezés  teljesítését  követően:  a  vállalkozói  díj  50%-áról 
azaz.....................................Ft+ÁFA, 

- végszámla: 
üzemben  tartás  és  kezelés,  valamint  leszerelés,  eredeti  állapot  helyreállítása  teljesítését 
követően: a vállalkozói díj 50%-áról................................... Ft +ÁFA, 

Megrendelő a fentiek szerint esedékes ellenszolgáltatást a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően 
átutalással  teljesíti  Vállalkozó  …………………………  Banknál  vezetett 
…………………………………………………….. számú számlájára. 

Előleg a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint kérhető. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg 
teljes összegű visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása az Ajánlatkérő részére az ajánlati 
felhívás III.1.) 1. pontjában foglaltak szerint.

A szerződés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.  
§-ának hatálya alá esik.

6. A  Megrendelő  vállalja,  hogy  a  díszítő  világítás  időtartama  alatt  fogyasztott  villamos  energia 
értékét közvetlenül az ELMŰ Nyrt.-vel rendezi. 

7. A  szerződő  felek  a  szerződés  teljesítése  során  kötelesek  együttműködni  és  a  teljesítés 
szempontjából jelentős tényekről, körülményekről egymást időben tájékoztatni.

8. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyára nevesített felelősség biztosítási kötvénye a szerződés 2. 
sz. melléklete. Az ajánlati ár/évnek megfelelő mértékű felelősségbiztosítási szerződést a konkrét 
beruházásra nevesítve kell megkötni és azt a beruházás befejezésétől számított, a Ptk.-ban a 
rejtett hibáért fennálló szavatossági felelősség teljes időtartama alatt (3 év) folyamatosan fenn 
kell tartani, azzal a megkötéssel, hogy a káresemények összértéke évente a biztosítási fedezet 
egészére vonatkozik. A biztosítást úgy kell megkötni, hogy esetleges kárnál a kivitelező önrésze 
nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10 %-át.

9. Szerződő felek kapcsolattartói és elérhetősége: 
Megrendelő részéről: ..................................... .............................................
Vállalkozó részéről: ....................................... ..............................................

10. A jelen szerződést közös megegyezéssel, kizárólag a felek cégszerű aláírásával lehet módosítani 
a Kbt.132.§-ában foglaltakra tekintettel.

. 
11.   Vállalkozó a Kbt. 125. § (4) bekezdésével összhangban kötelezettséget vállal arra, hogy nem 

fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével  összefüggésben olyan költségeket,  melyek a 
Kbt.  56.  §  (1)  bekezdés k)  pontja  szerinti  feltételeknek  nem megfelelő  társaság tekintetében 
merülnek  fel,  és  melyek  a  nyertes  ajánlattevő  adóköteles  jövedelmének  csökkentésére 
alkalmasak.

12.   Vállalkozó  a  Kbt.  125.  §  (4)  bekezdésével  összhangban  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi  szerkezetét a Megrendelő számára 
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megismerhetővé  teszi  és  a  Kbt.  125.  §  (5)  bekezdés  szerinti  ügyletekről  az  ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti.

13.  Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely  olyan  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági  társaság, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a Vállalkozó közvetetten  vagy  közvetlenül  25%-ot  meghaladó tulajdoni  részesedést  szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

14. Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
Szerződő felek kijelentik,  hogy a szerződés értelmezéséből  eredő vitás kérdéseiket  közvetlen 
tárgyalás útján rendezik. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak 
az irányadóak

Budapest, ...........................................

............................................................................. ................................................................

........
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi ……………………………

Önkormányzat
Rogán Antal polgármester ………………………………….

Megrendelő Vállalkozó

Melléklet:
1. kiépítés helyszínei és műszaki leírása
2. felelősség biztosítási kötvény
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MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Fedlap
2. sz. melléklet: Felolvasólap
3. sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat 
4. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről
5. sz. melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról 
6. sz. melléklet: Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti nyilatkozat
7. sz. melléklet: Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozat
8. sz. melléklet: Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat
9. sz.  melléklet:  Ajánlattevő  nyilatkozata  a  kapacitásait  rendelkezésre  bocsátó 

szervezetekről a Kbt. 55. § (5) bekezdés és 55. § (6) bekezdés szerint
10. sz. melléklet:  Kötelezettségvállaló-vállaló nyilatkozat a szervezet részéről a Kbt. 55.§ 

(5)-(6) bekezdés szerinti tartalommal – igény szerint csatolandó dokumentum
11. sz. melléklet: Cégokmányok
12. sz. melléklet: A P/1. alkalmassági követelmény igazolására szolgáló dokumentum
13. sz. melléklet: Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más 

pénzügyi intézménynél nem vezet számlát
14. sz. melléklet: Nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 

5  év  legjelentősebb,  közbeszerzés  tárgya  szerinti  építési  beruházás  kivitelezéséről 
(M/1. alkalmassági követelmény igazolása)

15. sz. melléklet: Nyilatkozat a szakemberekről (M/2. alkalmassági követelmény igazolása)
16. sz.  melléklet:  Nyilatkozat  az  Ajánlattevő  által  igénybe  venni  kívánt  szakember 

rendelkezésre állásáról
17. sz. melléklet: Az ajánlattevő „Nyilatkozat”-a arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe 

vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén 
hatályos kötelezettségeket (Kbt. 54. §)

18. sz. melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítási szerződés közbeszerzési 
eljárás tárgyára való megkötésének vállalásáról

19. sz.  melléklet:  Nyilatkozat  a  munkaterület  rendben  tartásának,  a  balesetvédelmi-, 

valamint tűzvédelmi előírások betartásának és betartatásának biztosításáról
20. sz.  melléklet:  Regisztrációs  adatlap  telefax  útján  történő  visszaküldését  igazoló 

dokumentum
21. sz. melléklet: Árazatlan költségvetési kiírás
22. sz.  melléklet:  Közös  ajánlattételi  megállapodás  –  igény  szerint  csatolandó  

dokumentum
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1. sz. melléklet
FEDLAP

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Ajánlatkérő által kiírt

„Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”

elnevezésű eljárásban

Ajánlat 

................................
(Ajánlattevő megnevezése)

Eredeti / Másolat1

1 megfelelőt kérjük aláhúzni
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2. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Ajánlatkérő által kiírt

„Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”

elnevezésű eljárásban

1. Az ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: …………………………………………………………………………….

Ajánlattevő székhelye:……………………………………………………………………….

2. Az ajánlati ár:

Nettó …………………… Ft 
+ 27% Áfa

Bruttó: ……………………. Ft

Kapcsolattartó személy neve:……………………………………………

Telefonszáma: ……………………………………………

Faxszáma: ……………………………………………

Kelt:……………………………………, 2012…………………. hó ………. nap

…...……..………..……………….
    Ajánlattevő cégszerű aláírása
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3. sz. melléklet

TELJESSÉGI NYILATKOZAT
(Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint)

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Ajánlatkérő által kiírt

„Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”

elnevezésű eljárásban

Alulírott  ………………………………………….,  mint  a(z)  …………………………………. 
………………………………………………….. (cég megnevezése,  székhelye)  a fentiekben hivatkozott 
közbeszerzési  eljárás  ajánlattevőjeként  nyilatkozunk,  hogy  miután  az  Önök  eljárást  megindító 
felhívásának  és  dokumentációjának  feltételeit  megvizsgáltuk,  azok  elfogadását  ezennel 
visszaigazoljuk,  az eljárást megindító felhívás és dokumentáció feltételei,  továbbá az eljárás során 
keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített 
áron.

Ajánlatunk  elfogadása  esetén  készek  és  képesek  vagyunk  az  ajánlatunkban,  valamint  az  eljárást 
megindító  felhívásban,  a  dokumentációban  és  a  közbeszerzési  eljárás  során  keletkezett  egyéb 
dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére.

Vállaljuk,  hogy  az  ajánlati  határidő  lejártától  számított  60  napig  terjedő  időszakra  tartjuk  az 
ajánlatunkat, ajánlatunk ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kelt:……………….., 2012. …………………….

…...……..………..……………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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4. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A KKVT. SZERINTI MINŐSÍTÉSRE VONATKOZÓAN

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Ajánlatkérő által kiírt

„Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”

elnevezésű eljárásban

a)2 Alulírott  …………………………………………………………………..,  mint  a(z) 
………………………………….  …………………………………………………..  (cég  megnevezése, 
székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő  a 
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény  értelmében

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak*

minősül. 

b) Alulírott  …………………………………………………………………..,  mint  a(z) 
………………………………….  …………………………………………………..  (cég  megnevezése, 
székhelye), mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője kijelentem, hogy az Ajánlattevő 
nem tartozik a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény hatálya alá.

Kelt:……………….., 2012. …………………….

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

2 Az a) vagy a b) jelű nyilatkozat kitöltésével nyilatkozzon ajánlattevő a 2004. XXXIV. tv. hatálya alá tartozásáról.
* a megfelelő válasz aláhúzandó!
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5. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Ajánlatkérő által kiírt

„Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”

elnevezésű eljárásban

Alulírott  …………………………………………………………………..,  mint  a(z) 
………………………………….  …………………………………………………..  (cég 
megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője

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

hogy Ajánlattevő nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  
56. § (1)-(2), valamint 57. § (1) bekezdés a-d és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok 
hatálya alá,  valamint  a Kbt. 56. § (1)  bekezdés k)  pont kc) pontját  a 2. § i)  pont ib) 
alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint igazoljuk.

Kelt:……………….., 2012. …………………….

…...……..………..……………….
    Ajánlattevő cégszerű aláírása
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6. sz. melléklet

NYILATKOZAT
(Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint)

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által kiírt
„Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”

elnevezésű eljárásban

Alulírott  …………………………………………………………………..,  mint  a(z) 
………………………………….  …………………………………………………..  (cég  megnevezése, 
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője

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

a)
hogy Ajánlattevő olyan Társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

b)
hogy a Társaság tényleges tulajdonosainak a neve és lakóhelye (székhelye) az alábbi3:

Kelt:……………….., 2012. …………………….

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

3 Kérjük a megfelelőt aláhúzni, vagy egyértelmű nyilatkozatot tenni.
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7. sz. melléklet

 
NYILATKOZAT

(A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában)
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által kiírt

 „Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”
elnevezésű eljárásban

Alulírott  …………………………………………………………………..,  mint  a(z) 
………………………………….  …………………………………………………..  (cég  megnevezése, 
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdés a), illetve b) 
pontja szerint

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

I.
hogy Ajánlattevő a közbeszerzés alábbi részének/részeinek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe 
venni:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Kijelentem  továbbá,  hogy  a  közbeszerzés  előző  bekezdésben  említett  része/részei  tekintetében  a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t  kívánom 
igénybe venni,  megjelölve  a közbeszerzés  azon százalékos  arányát  is,  amelynek  teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni4:

 

A cég megnevezése A cég székhelye A közbeszerzés 
részének megnevezése

Részvétel százalékos aránya
Kbt. 26.§5

(10-25% között)

II.
hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe alvállalkozót.

4 A táblázat szükség szerint további sorokkal bővítendő.
5 Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen  
arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Közös ajánlattétel esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
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Kelt:……………….., 2012. …………………….

…...……..………..……………….
       Ajánlattevő cégszerű aláírása
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8. sz. melléklet 

NYILATKOZAT
(A Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint)

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által kiírt
 „Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”

elnevezésű eljárásban

Alulírott  …………………………………………………………………..,  mint  a(z) 
………………………………….  …………………………………………………..  (cég  megnevezése, 
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője a Kbt. 58. § (3) szerint

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

hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, valamint hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem 
tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt:……………….., 2012. …………………….

…...……..………..……………….
       Ajánlattevő cégszerű aláírása
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9. sz. melléklet

NYILATKOZAT
(A Kbt. 55. § (5) bekezdés és 55. § (6) bekezdés szerint)

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által kiírt
 „Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”

elnevezésű eljárásban

Alulírott  …………………………………………………………………..,  mint  a(z) 
………………………………….  …………………………………………………..  (cég  megnevezése, 
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője a Kbt. 55. § (5) szerint

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

I.
hogy Ajánlattevő  az alkalmassági  követelményeknek való megfeleléshez  kapacitást  rendelkezésre 
bocsátó szervezetet kíván igénybe venni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
megnevezése, székhelye (lakóhelye):

Azon alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik, a 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével

Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet kapacitására az alábbi módon támaszkodom a Kbt. 55. § 
(6) bekezdés alapján:

Kapacitást 
rendelkezésre 

bocsátó szervezet 
megnevezése, 

székhelye (lakóhelye):

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet bevonásának módja6

 a  Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerint,  azaz ha az ajánlattevő az 
alkalmasság  igazolásakor  bemutatott,  más  szervezet  által  rendelkezésre 
bocsátott  erőforrásokat  a  szerződés  teljesítése  során  ténylegesen  igénybe 
fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, 
ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került):

Ajánlattevő  nyilatkozata  a  rendelkezésre  bocsátott  erőforrások  szerződés 
teljesítése során történő igénybevételének módjáról: ……………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
 a  Kbt.  55.  §  (6)  bekezdés b)  pontja  szerint,  azaz  ha  az  alkalmassági 
követelmény  korábbi  teljesítésre  vonatkozik,  az  ajánlattevő  nyilatkozik  arról, 
hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,  amelynek 
adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más 
szervezet  szakmai  tapasztalatának  felhasználását  a  szerződés  teljesítése 

6 X jellel jelölendő
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során.

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a 
szervezetet,  amelynek  adatait  és  szakmai  tapasztalatát  az  alkalmasság 
igazolásához,  valamint  a  szerződés  teljesítéséhez  felhasznál: 
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
 a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint, azaz a gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság igazolása során – a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) pontban foglaltakon 
túl, azaz az első bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtása mellett – akkor is, ha 
az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő 
más  szervezete  nyilatkozatát.  Ebben  e  más  szervezet  az  ajánlattevő 
fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának 
megtérítésre,  amely  az  ajánlatkérőt  az  ajánlattevő  teljesítésének 
elmaradásával, vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más 
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

A  kapacitást  rendelkezésre  bocsátó  szervezet  fentiek  szerinti 
kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozata csatolandó jelen nyilatkozat mögé.

II.
hogy  Ajánlattevő  az  alkalmassági  követelményeknek  való  megfeleléshez  nem  kíván kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezetet kíván igénybe venni:

Kelt:……………….., 2012. …………………….

…...……..………..……………….
       Ajánlattevő cégszerű aláírása
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10. sz. melléklet - igény szerint csatolandó dokumentum

KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÓ NYILATKOZAT

A KBT. 55.§ (5) BEKEZDÉS SZERINTI SZERVEZET RÉSZÉRŐL 

A KBT. 55.§ (5)- (6) BEKEZDÉS SZERINTI TARTALOMMAL

Kbt. 55. § (5) A kapacitásait  rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 
módon  köteles  igazolni  az  adott  alkalmassági  feltételnek  történő  megfelelést,  továbbá  köteles 
nyilatkozni,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  erőforrások  rendelkezésre  állnak  majd  a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
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11. sz. melléklet
Cégokmányok

A cégokmányokat az alábbiaknak kell külön-külön csatolni az ajánlatban:

• Ajánlattevő (közös ajánlattevők);

• bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet.

Az alábbiak szerint:

− az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre 
jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírásmintái,

− a  cégkivonatban  (vagy  cégmásolatban)  nem  szereplő  kötelezettségvállaló(k) 
esetében  az  erre  vonatkozó,  a  meghatalmazott  aláírását  is  tartalmazó  írásos 
meghatalmazás példánya, valamint 

−  a  310/2011.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  7.  §-a  szerint  a  folyamatban  lévő 
változásbejegyzési  eljárás  esetében,  az  ajánlathoz  csatolni  kell  a  cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást.
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12. sz. melléklet - előlap

A P/1. számú alkalmassági feltétel igazolására szolgáló dokumentumot kérjük jelen előlap mögé 
becsatolni
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13. sz. melléklet
NYILATKOZAT

(arról, hogy az ajánlattevő a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél 

nem vezet számlát)
A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által kiírt

 „Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2012”
elnevezésű eljárásban

Alulírott  …………………………………………………………………..,  mint  a(z) 
………………………………….  …………………………………………………..  (cég  megnevezése, 
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője 

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (Ajánlattevő neve) az 
ajánlatához becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél 
nem vezet számlát.7

Kelt, …………………… 2012. …………………..

                                                                              …………………………………………
                                                                                                  cégszerű aláírás

7 Közös ajánlattétel esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
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14.sz. melléklet

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat az eljárást 
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya 

szerinti építési beruházás kivitelezéséről (M/1. alkalmassági követelmény igazolása)8

Alulírott/alulírottak  ……………………….………………..,  mint  a(z)  ………………  …………….
………………………………………………………..  (cégnév,  székhely)  kötelezettségvállalásra 
jogosultja/jogosultjai az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Az elvégzett munka 
műszaki 

tartalmának rövid 
leírása (oly módon, 

hogy az 
alkalmassági 

minimumkövetelmé
nyeknek történő 

megfelelés 
megállapítható 

legyen)

Az 
ellenszolgáltatás 

nettó összege 
(kivitelezés 

értéke)

Teljesítés 
helye

Teljesítés 
ideje 

(év/hó/nap)

Nyilatkozat 
arról, hogy a 
teljesítés az 
előírásoknak 

és 
szerződésnek 
megfelelően 

történt-e

A szerződést kötő másik fél (korábbi 
megrendelő) megnevezése

Kelt……………………………., 2012. év …………………. hó ..... napján.

      …………………………………………………..

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

Megjegyzés:

M1.  alkalmassági  követelmény  igazolása  fenti  adattartalmú  nyilatkozat  kitöltésével  vagy  a  fenti 
adatokat tartalmazó, másik fél által kiadott igazolással történik a  310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
16. § (5) bekezdés alapján.

8 Közös ajánlattétel esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
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15. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

(M2 alkalmassági követelmény igazolása)9

Alulírott/alulírottak……………………………..,  mint  a(z)  ……………………………. (cégnév,  székhely) 
………………………….  kötelezettségvállalásra  jogosultja/jogosultjai  –  az  eljárást  megindító 
felhívásban  és  a  dokumentációban  foglalt  valamennyi  formai  és  tartalmi  követelmény,  utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a szerződés 
teljesítésébe az alábbi szakembereket (szervezeti egységeket) kívánjuk bevonni:

Felelős műszaki vezető 
neve

Névjegyzék száma Végzettség, 
képzettség 

megnevezése

A  névjegyzékben  való  szereplést  az  ajánlatkérő  az  illetékes  kamara  honlapján  elérhető 
nyilvántartásból ellenőrzi.

Kelt……………………………., 20.. év …………………. hó ..... napján.

      …………………………………………………..

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

Megjegyzés:
Jelen dokumentum mögé külön csatolandó a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, a szakmai 
tapasztalat ismertetése, valamint a tevékenység végzésére feljogosító engedély az előírt besorolással.

Csatolni szükséges a megnevezett szakember nyilatkozatát, amely szerint a szerződés teljesítéséhez 
ajánlattevő rendelkezésére áll.

9 Közös ajánlattétel esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
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16. sz. melléklet

NYILATKOZAT
 az Ajánlattevő által igénybe venni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott  ……………………………………………………..…..,  mint  a(z)  …………………………….
…………………..  Ajánlattevő  által  a  „Karácsonyi  díszkivilágítás  az  V.  kerületben  2012.” 
tárgyú,  nemzeti  eljárási  rend  szerinti,  nyílt  közbeszerzési  eljárás  szerződésének  teljesítésébe 
bevonni kívánt szakember 

nyilatkozom,

hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a teljes projekt 
időtartama alatt - a szerződés teljesítése során - az ajánlatban szereplő beosztásban.

Nyilatkozom  továbbá,  hogy  a  szerződés  teljesítésének  időszakában  nincs  más  olyan 
kötelezettségem,  amely  a  szerződés  teljesítésében  való  munkavégzésemet  bármilyen 
szempontból akadályozná.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt………………………., 2012. év …………………. hó ….. napján.

………………………………

szakember aláírása
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17. sz. melléklet

NYILATKOZAT10

(a Kbt. 54. § szerint)

Alulírott/alulírottak,  mint  a  (cég  megnevezése,  címe)  ………………………….. 
……………………………………………………………………………………...…………… 
kötelezettségvállalásra  jogosulja/jogosultjai  kijelentem/kijelentjük,  hogy  az  ajánlattétel  során 
figyelembe vettük  a munkavállalók  védelmére  és a munkafeltételekre,  a teljesítés  helyén hatályos 
kötelezettségeket.

Kelt ………………………., 20.. . ………………… hó ….. napján.

      …………………………………………………..

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

10Az ajánlattevő figyelmébe:
 Ezt a nyilatkozatot  közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás 
alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia!

A tájékoztatással kapcsolatos részletes tudnivalókat a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók  
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról szóló 
1/2004. (I.09.) FMM rendelet tartalmazza. A Kbt. 54. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően, tájékoztatjuk, 
hogy a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell  felelni,  a BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szervtől 
(1138 Budapest, Váci út 174), a BFKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervtől (1438 Budapest, 
Pf.  520.),  valamint  a  Budapesti  Bányakapitányságtól  (1145  Budapest,  Columbus  u.  17-23.)  szerezhető  be 
információ.
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18. sz. melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata

a felelősségbiztosítási szerződés közbeszerzési eljárás tárgyára való

megkötésének vállalásáról

Alulírott/alulírottak,…………………………….mint a (cég megnevezése, címe)……………………………
kötelezettségvállalásra  jogosultja/jogosultjai  kötelezettséget  vállalok/vállalunk  arra,  hogy  cégünk 
nyertessége  esetén  a  szerződésre  vonatkozó,  az  általunk  megajánlott  ajánlati  ár/év  értékű,  a 
vonatkozó szerződés hatályáig érvényes vállalkozói felelősségbiztosítási szerződést kötünk, illetve 
a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára együttesen  a vonatkozó szerződés 
hatályáig,– nevesítetten – kiterjesztjük, melyben az önrész nem haladja meg a biztosító által elismert 
kárösszeg 10 %-át.11

Tudomásul  veszem/vesszük,  hogy  az  érvényes  felelősségbiztosítási  szerződés  megléte  az 
vállalkozási szerződés aláírásának előfeltétele, valamint annak mellékletét képezi.

A vonatkozó biztosítási kötvény másolatát a szerződés aláírása időpontjában Ajánlatkérőnek átadjuk.

Kelt……………………, 20….év ………………. hó ..... napján.

      …………………………………………………..

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

11 Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.  
§: „Építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 
- felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az  
eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.”
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19. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a munkaterület rendben tartásának, a balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások 

betartásának és betartatásának biztosításáról12

Alulírott,  mint  a  (cég  megnevezése,  címe):  …………………………………………………….
…………………………………………………………………..  kötelezettségvállalásra  jogosultja/jogosultjai 
kijelentem/kijelentjük,  hogy  cégünk  nyertessége  esetén  a  munkavégzés  időtartama  alatt 
gondoskodunk a munkaterület  rendben tartásáról,  különös tekintettel  a munka-  és balesetvédelmi-, 
valamint tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.

Kelt ………………………, 20.. . ………………... hó …. napján.

…………………………………………………..

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

12 Közös  ajánlattétel  esetén  a  nyilatkozatot  elegendő  a  közös  ajánlattételről  szóló  (ajánlat  részét  képező)  
megállapodás alapján a kötelezettségvállalásra feljogosított képviselőnek benyújtania.
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20. sz. melléklet

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSÉNEK VISSZAIGAZOLÁSA

Dokumentációt letöltő szervezet/személy neve: …………………………………………...……

Képviselő (kapcsolattartó) neve: …………………………………………...………………..........

Címe:  ………………………………………………………….………………..

Telefonszáma:  ………………………………………………………….………………..

Faxszáma:  ………………………………………………………….………………..

E-mail címe:  ………………………………………………………….………………..

A mai napon, 2012....................hónap.............napján 

a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által „Karácsonyi díszkivilágítás az 
V. kerületben 2012  ” tárgyban, KÉ                számon indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi  
dokumentációját letöltöttem.

...................................................
név, aláírás

Megjegyzés: A regisztrációs adatlap telefax útján történő megküldését igazoló dokumentum az 
ajánlathoz csatolandó.
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21. sz. melléklet

Árazatlan költségvetési kiírás
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23. sz. melléklet– igény szerint csatolandó dokumentum

Közös ajánlattételi megállapodás
(Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös ajánlattal 
összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés 

szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a teljesítésben való 
részvételük arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá a képviselő 

ajánlattevő megjelölését és a képviseletre vonatkozó teljes jogú meghatalmazását.)
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