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I. 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és (ha van) honlap címe:  

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség  
1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 
Telefon: +36 17955572 
Telefax: +36 17950036 
E-mail: nemeth.hajnalka@kifu.gov.hu 
Honlap: www.kifu.gov.hu 

amelynek nevében és képviseletében ezen eljárás keretében az  

OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.  
1139 Budapest, Gömb u. 33.  
Telefon: +36 14122464 
Fax: +36 14122469 
e-mail: duga.laszlo@okfon.hu 

jár el. 

2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indoklása: 

A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás. 

3) Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül 
és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha egyes közbeszerzési 
dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban foglalt okok miatt nem 
biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az ajánlatkérő milyen 
módon bocsátja rendelkezésre:  

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és 
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja, elektronikusan megküldi 
valamennyi ajánlattevőnek. 

A közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és melléklete az eljárást lebonyolító 
OKFON ZRt. honlapjáról (www.okfon.hu) tölthető le, előzetes regisztrációt követően. 

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét 
az ajánlattevő viseli.  

4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

Az OSZK a kiállítás megvalósítását megelőzően pályázatot írt ki a kiállításra vonatkozó 
látványtervre. Ehhez részletes szakmai koncepciót adott a versenyben részt vevő pályázók számára, 
melynek pontosan körülhatárolt tartalmi követelményei voltak. A nyertes pályázó a végleges 
látványterv koncepciót a kiállítás kurátorával és az OSZK szakmai vezetőivel és résztvevőivel 
folyamatosan egyeztetve elkészítette, s az abban foglaltak alapján a következő táblázatban foglalt 
építészeti kivitelezési feladatok fogalmazódtak meg. (A részletes, megvalósítandó látványterv a 
Műszaki leírás 1. sz. melléklete.) 

Az építkezés teljes területe: 620 m2 

Ebből az előtér: 400 m2 

A kiállítótermek: 220 m2 
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Az ajánlati főösszesítőben az anyag és díj oszlopok összegére vetítve 5% tartalékkeretet kell 
előirányozni. 

CPV: 45212310-2 – Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése 

5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják:  

Vállalkozási szerződés a Corvina kiállítás kivitelezése tárgyában. 

6) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus 
árlejtés alkalmazására sor kerül-e: 

Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás megkötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, és elektronikus árlejtés alkalmazására sem. 

7) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:  

A szerződés időtartama:  A szerződés a szerződő felek aláírását követő napon lép hatályba, és 2018. 
július 31-ig marad hatályban. 

Ütem Feladat Teljesítés mértéke 
1. szakasz: a 

szerződéskötéstől 
2018. február 28-ig 

gyártási folyamatok elindítása, 
folyamatos konzultáció a 
tervezővel és a szakmai 
felelősökkel 

10 % előleg a szerződés 
megkötése után, illetve 
további 40 % a szakasz 
végén. 

2. szakasz: 2018. 
március 1- 2018. 
március 7. 

teljes helyszíni installáció, 
beszerelés, tesztek elvégzése (a 
műszaki eszközöknek 
megrendelésben megfogalmazott 
minőségi elvárásainak megfelelő 
működés) 

40% 

3. szakasz: a kiállítás 
megnyitásától a 
zárásig (2018. június 
23.) 

folyamatos konzultáció és 
rendelkezésre állás a kiállítás 
zavartalan és rendeltetésszerű 
működése érdekében 

10% 

8) A teljesítés helye: Az Országos Széchényi Könyvtár székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 
4-5-6. 

NUTS-kód: HU110 

9) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla 
ellenértékét a 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 30.,32.  és 32/A. § és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés 
szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bekezdés figyelembevételével. 
Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A. § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti. 

A Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozóan egy előlegbekérőt, három részszámlát 
valamint egy végszámlát fogad be. 

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. 

A Kbt. 135.§ (6) Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 
szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § (1) bek. irányadó. 
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A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést megerősítő 
biztosítékokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 

10) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 
Többváltozatú (alternatív) ajánlat megtételére nincs lehetőség.  

11) Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

(Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi 
részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek 
odaítélhető szerződésrészek száma.)  

Ajánlatkérő részajánlattételre nem biztosít lehetőséget. 

A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: 
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a 
beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A 
részajánlat tétel negatívan hatna a kivitelezés minőségére, illetve a szerződés teljesítésének 
körülményeire. 

12) Az ajánlatok értékelési szempontjai: 
(Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint 
meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó 
értékelési szempontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni) 

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli. 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása: 

Értékelési szempont Súlyszám 
1. Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft) 70 
2. Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakember bevonása (Ajánlatkérő 
maximálisan 2 fő bevonását értékeli) 

20 

3. Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a 
helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc) 10 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 0-10. 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 
pontszámot: az értékarányosítás és a pontkiosztás módszerével értékeli Ajánlatkérő az ajánlatokat a 
közbeszerzési dokumentum II. Fejezet 10. pontjában részletezettek szerint. 

13) Kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok:  
§ Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.  

§ A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fenn áll.  

 
Megkövetelt igazolási mód:  
§ Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a 

fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
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kb) alpont igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell 
eljárni. 

§ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az 
ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

§ A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

§ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kizáró okok tekintetében a felhívás 
megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni.  

§ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére. 
§ Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
§ Ajánlatkérő a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat 

fogad el. 

14) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:  

14.1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő alkalmassági 
követelményt. 

14.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő alkalmassági 
követelményt. 

15) Az ajánlattételi határidő: 2018. január 4., 9:30 óra 

16) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:  

A benyújtás címe: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  
1139 Budapest, Gömb u. 33., I. emelet tárgyaló. 

A benyújtás módja:  Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti 
bekötött példányban, írásban és zártan, valamint 1 példány CD-n (pdf 
formátumban) kell elkészítenie és benyújtania a dokumentáció II. Fejezet 
7. és 8. pontjában részletezettek szerint a felhívásban megadott címre 
közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig.  
Az ajánlatok 8:00 – 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8:00 – 9:30 
óra között nyújthatók be. 

17) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), illetve annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más 
nyelven is benyújtható-e az ajánlat:  

Az ajánlat nyelve magyar, az ajánlatot csak magyar nyelven lehet benyújtani. 

18) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

Helye: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 1139 
Budapest, Gömb u. 33., I. emelet tárgyaló.  

Ideje: 2018. január 4., 9:30 óra  
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Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, 
valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 
ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek 
lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 

Amennyiben a papír alapú, illetve az elektronikus formában benyújtott másolati példányok 
(ajánlatok) tartalma között eltérés adódik, úgy Ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti 
irányadónak. 

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik. A Kbt. 113. § (2) bekezdés alapján 
ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját 
kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. 

19) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

Az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári nap. 

20) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:  

Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 

21) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:  

Késedelmi kötbér:  mértéke késedelmes naponként a részteljesítésre eső vállalkozói díj ÁFA nélküli 
ellenértékének 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális összege a szerződés ÁFA 
nélküli ellenértékének 20 %-a. 

Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében, a Késedelmi Kötbér eléri a 41. pont szerinti 
maximális értéket, úgy a Megrendelő választása szerint jogosult elállni, vagy felmondani a 
szerződést, és - mindkét estben - meghiúsulási kötbért követelhet a Vállalkozótól. Amennyiben 
Megrendelő az elállást választja, úgy a jelen pontban foglalt megállapodás alapján nem köteles a 
teljesítéshez fűződő érdekmúlást bizonyítani. Felmondás esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek 
a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással. 

Meghiúsulási kötbér: a szerződés ÁFA nélküli ellenértékének 30 %-a.  

Jótállás: 12 hónap. 

22) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok: - 

23) Egyéb információk: 

23.1. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes 
ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. 

23.2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, 
vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Felhívjuk a figyelmet a Ctv. 9. § (1) 
bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító 
meghatalmazását. 

23.3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást. Ajánlatkérő előírja a nemleges tartalmú változásbejegyzési 
nyilatkozat benyújtását, tehát ajánlattevőnek nyilatkozni kell arra vonatkozóan is, ha 
változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.  

23.4. Ajánlatkérő – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban megadott minta 
szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 



7 
 

arra, hogy az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 

23.5. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, 
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

23.6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott 
minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti 
információkat. 

23.7. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 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. 
23.8. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. 
23.9. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell 

mutatnia a szerződés teljesítésében személyesen részt vevő szakember képzettségét, 
gyakorlatát/tapasztalatát (11. számú melléklet), valamint csatolnia kell a szakemberek által 
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot (12. számú melléklet). 

23.10. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, 
környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § 
szerint. 

23.11. 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 ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 

23.12. Ahol a Kbt. vagy a törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.  

23.13. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely 
adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit 
bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, 
átalakulási cégiratokat. 

23.14. A Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő jelzi, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját 
alkalmazza. 

23.15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési. dokumentumban valamennyi órában megadott 
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.(CET) 

23.16. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 

24) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. december 20. 

 

Törölt: nem 
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II. 
AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ÚTMUTATÓ 
1. AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA 

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek 
alkalmazásra. Az eljárás fajtája hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdés 
szerint. 

Az eljárásban nem lehet tárgyalni, ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül az abban leírt 
információk alapján bírálja el. Az ajánlattevőknek az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg ajánlati 
kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet 
módosítani. 

A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban 
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig: Ajánlatkérő 
a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és 
díjmentesen elektronikusan biztosítja, azaz elektronikusan megküldi valamennyi ajánlattevőnek. 

A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az 
ajánlattevő viseli.  

A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös 
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a 
szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi 
határidő lejárta után változás nem következhet be.  

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó 
szervezet alapítását. 

A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-
tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - 

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) 

bekezdés]. 

A Kbt. 3. § szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó szabályai: 

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag 
eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint építési beruházás esetén az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az 
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alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési 
beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 

2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE ÉS KÖLTSÉGEI 
Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének 
következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.  

Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, a 
magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, 
azaz a Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtása is 
elfogadott.  

A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a 
következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes 
egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." Az ajánlattevő felelőssége, hogy a 
magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát 
vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól 
eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott 
irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket 
az ajánlattevőnek viselnie kell. 

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

A közbeszerzési eljárás bonyolítója az OKFON ZRt., ezért az eljárás során mindennemű írásos anyagot az 
OKFON ZRt. címére kell benyújtani. 

3. DOKUMENTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS  

3.1. A dokumentáció tartalmazza: 

- az ajánlati felhívást; 
- az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót; 
- a műszaki leírást;  
- a szerződéstervezetet és  
- a nyilatkozatmintákat. 

3.2. Kiegészítő tájékoztatás: 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel 
érdekében - a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezettől, azaz 
az OKFON ZRt-től (fax: +36 1 412-2469, és e-mail: duga.laszlo@okfon.hu ). Az OKFON ZRt. 
valamennyi ajánlattevőnek írásban megküldi a választ a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint az ajánlattételi 
határidő lejárta előtt ésszerű időben (azaz az ajánlattételi határidő előtt legkésőbb 2 nappal), illetve az 
ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. 

Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen (pdf és word formátumban) és telefaxon/levélben is 
szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási időtartamot. 

3.3. Részajánlat nem tehető, továbbá többváltozatú (alternatív) ajánlat tétele sem megengedett. 
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3.4. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. 

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi ajánlattevő 
egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevő részére megküldi, megjelölve a határidőt, továbbá a 
hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat ajánlattevőnként tételesen.  

A Kbt. 71. § (4) bekezdés alapján, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság 
igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, 
amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) – q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított 
magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő 
kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más 
gazdasági szereplő megnevezésére. 

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, 
az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. (Kbt. 
71. § (5) bekezdés) 

Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt 
észlel. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem 
pótolható. (Kbt. 71. § (6) bekezdés) 

3.5. Indokolás kérése 

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát 
megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, 
írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony 
összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely 
önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. 

3.6. Üzleti titok 

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített 
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján. Az üzleti titkot tartalmazó irat 
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdés szerint a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja 
üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
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ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az 
üzleti titokká nyilvánításnak. 

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra 
hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 
szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen 
az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az Kbt. 44. § 
(1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 

3.7. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint 

A Kbt. 73. § (5) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 6. számú melléklete tartalmazza 
tájékoztatásként azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 
73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek 
a teljesítés során meg kell felelni. 

4. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ OKMÁNYOK 

4.1 Fedlap, a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 7. pontja szerint. 

4.2.  Tartalomjegyzék a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 7. pontja szerint. 

4.3.  Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés alapján a dokumentáció 1. számú melléklete 
szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében nem 
elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy 
eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 
tartalmaznia. 

4.4.  Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 2. számú melléklete 
szerint. 

4.5.  Kizáró okok igazolása:  

§ Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 62. 
§ (1) – (2) pont szerinti kizáró okok hiányáról a közbeszerzési dokumentum 3. számú 
melléklete szerint. 

§ A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
17. § (1) bekezdése szerint kell eljárni, azaz: 

• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; 



12 
 

• ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor 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 nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;  

• ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot 
szükséges csatolni; 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint a tényleges 
tulajdonos fogalma a következő: 

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

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

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

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha 
a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 
képviseletében eljár. 

§ A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő 
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak 
fenn az eljárásban előírt kizáró okok a dokumentáció 3. számú melléklete szerint. 

§ A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót a dokumentáció 4. számú melléklete szerint. 

§ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a kizáró okok tekintetében a felhívás 
megküldésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni. 

§ Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában szabályozott öntisztázás lehetőségére. 

4.9.  Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján a dokumentáció 5. számú melléklete szerint 
az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
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b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 

Amennyiben nem vesz igénybe az ajánlattevő alvállalkozókat, úgy a nemleges nyilatkozat csatolása 
is szükséges. 

4.10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási 
címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot 
nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az 
ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 

4.11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra 
vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges a közbeszerzési dokumentum 9. számú melléklete 
szerint. 

4.12. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell 
mutatnia a szerződés teljesítésében személyesen részt vevő szakember képzettségét, 
gyakorlatát/tapasztalatát (7. számú melléklet), valamint csatolnia kell a szakemberek által aláírt 
rendelkezésre állási nyilatkozatot (8. számú melléklet) és a szakember által aláírt szakmai 
önéletrajzot (10. számú melléklet). 

4.13  Az ajánlathoz csatolni kell a szakmai ajánlatot, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia 
a műszaki dokumentációban és a tervdokumentációban meghatározottak szerint: 

4.13.1. A beárazott tételes költségvetés.  

Az eljárás során Ajánlatkérő árazatlan költségvetést az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja, 
amelyet kér az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az 
ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb tartalmi módosítást eszközöl, ajánlatkérő 
az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha az ajánlattevő a Kbt.-vel összhangban 
műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési 
tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának 
pontos anyag/termék/stb. megnevezését, és az ajánlatban az egyenértékűséget igazoló 
dokumentumokat köteles becsatolni, tekintettel arra, hogy az egyenértékűség igazolása az 
ajánlattevő kötelezettsége. 

Az árazatlan költségvetési kiírásnak mind az anyag mind a díj tételeit be kell árazni. Az árazatlan 
költségvetések szerkezetén változtatni, az egyes sorokon módosítani nem lehet, továbbá sorok nem 
törölhetők és további sorokkal sem bővíthetők, valamint a költségvetési kiírás mennyiségi tételei 
nem változtathatók. Kérjük ügyeljenek arra is, hogy amennyiben egy munkanem esetében csak 
munkadíj értelmezhető, akkor ott ne szerepeljen anyagdíj. 

A rezsióradíjakkal kapcsolatosan ajánlatkérő a következő tájékoztatást adja az ajánlattevők részére. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet meghatározza a 
rezsióradíj fogalmát. E szerint: 

2. § h) építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező 
szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív 
munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes 
költsége.  

Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű 
használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések 
közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen 
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gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a 
szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási 
díját.  

Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben 
évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás 
alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban 
meghatározott közterhek képezik. A rezsióradíj mértékét jelenleg a minimális építőipari 
rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. (VI. 7.)  MvM rendelet tartalmazza. 

Ajánlattevő köteles minden költségvetési sor reális ajánlattal történő beárazására (mind anyag-, 
mind díjoldalon). A nulla (0) forinttal árazott költségvetési sorokat (akár az anyag- akár a 
díjoldalon) Ajánlatkérő nem fogadja el (kivéve a természetéből fakadóan anyag vagy munkadíjat 
nem tartalmazó kivitelezési feladatokat – például természetéből fakadóan nincs beépítendő 
anyagára a valamely szerkezet vagy berendezés elbontására, leszerelésére vonatkozó tételnek, így 
az ilyen tételnek lehet – de nem feltétlenül csak az lehet – 0,- Ft az anyagköltsége, vagy pl. 
valamely tartalék anyag beszerzésének és Megrendelőnek történő átadásának nincs beépítési 
munkadíja, így az ilyen tételnek lehet – de nem feltétlenül csak az lehet – 0,- Ft a díjköltsége, de 
nem lehet 0,- Ft annak a tételnek az anyagköltsége, mely tétel műszaki tartalmának 
megvalósításához beépítendő/átadandó (ideiglenes szerkezet esetében részben vagy teljes 
egészében elhasználódó vagy beszerzendő vagy bérelendő) anyag szükséges, illetve nem lehet 0,- 
Ft annak a tételnek a díjköltsége, mely tétel műszaki tartalmának megvalósításához beépítési/ 
beszerelési munkavégzés szükséges). 

Ajánlatkérő nem engedélyezi a költségvetési tételek beszámítással történő beárazását (beszámítás 
alatt azt kell érteni, hogy valamely költségvetési tétel egy része vagy egésze egy másik 
költségvetési tétel árazásában kerül feltüntetésre, de nem értendő beszámításnak a rezsióradíjban 
kalkulálandó költségelemek rezsióradíjban történő figyelembe vétele, az anyagok, eszközök, 
gépek szállítási / anyagigazgatási / üzemeltetési / bérleti / finanszírozási / karbantartási 
költségeinek anyagoldalon történő figyelembe vétele). Továbbá nem kell beszámításnak 
értelmezni azt, ha a következő költségelemek általános költségként a rezsióradíjakban kerülnek 
figyelembe vételre – de csak abban az esetben, ha ezekre vonatkozó műszaki tartalmú 
költségvetési tétel nem szerepel a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés(ek)ben, 
például:  

• kalkulált árváltozások költsége, 
• finanszírozás, garanciák költségei költsége,  
• a szakmai ajánlati részben tett olyan vállalások költségei, melyek a tételes költségvetésben 

külön tételben nem szerepelnek, stb. 

Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében előírhatja, hogy – esetlegesen – valamely 
költségelemet mely költségvetési tétel árazásában kell figyelembe venni (ez nem értendő 
beszámításnak) 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontja alapján az átalánydíjas szerződés 
esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, 
módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak 
értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. 

Nem fogad el olyan ajánlatot Ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék 
megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén Ajánlattevő ajánlatában található minden 
megajánlás a szerződés részéve válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik 
megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a közbeszerzési eljárás 
feltételeibe ütközik, vagy nem teljesíti a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott 
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minimális feltételeket, minimális tartalmi követelményeket, kötelező előírásokat. Ajánlatkérő a 
kapcsolt kedvezményeket nem tudja értelmezni, ezért felkéri a tisztelt ajánlattevőket, hogy 
kizárólag a értékelési szempontok vonatkozásában adják meg az általuk adható legkedvezőbb 
feltételeket/vállalásokat. 

Ajánlattevőnek az ajánlatában ismertetnie kell a közbeszerzési dokumentumban rögzített műszaki 
tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő 
anyagok minőségét, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit.  

Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell dokumentum(ok) benyújtásával. 

A tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a .xls formátumban rendelkezésre 
bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni.  

Ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentum részét képező árazatlan költségvetési kiírás 
valamint a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás alapján feltárásra kerülő és 
ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő tételekből ajánlatkérő által összeállított és kibocsátott 
kiegészítő költségvetés beárazása, továbbá a kidolgozott szakmai ajánlatban szereplő organizációs 
megoldások költségvonzatának meghatározása, és mindezek összesítése alapján tételes beárazott 
költségvetéssel alátámasztott ajánlat elkészítése. 

Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetésben, illetve műszaki leírásban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 
és közérthető meghatározása érdekében történt és ajánlatkérő természetesen azzal műszakilag 
egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad az egyenértékűségi igazolások 
figyelembe vételével. 

Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, 
mely nélkül a munka nem valósítható meg. 

A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó megajánlás esetén 
ajánlattevő az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti tétel szövege mögött köteles feltüntetni a 
megajánlott egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét megnevezését. Az 
egyenértékűséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 
kivitelezési munka engedélyköteles, így az egyenértékűség igazolása során adott esetben a 
hatóságok engedélye is szükséges. 

Műszaki egyenértékűség: a megajánlott anyagnak, szerkezetnek stb. ki kell elégítenie a 
dokumentációban megfogalmazott műszaki és minőségi követelményeket, a szabványelőírásokat, 
legalább ugyanakkora mértékben biztosítania kell a gazdaságos üzemeltetést, meg kell felelnie a 
tervezett helyre történő és a tervezett beépítési körülmények közötti beépíthetőségnek.  

Az egyenértékűségnek ki kell elégítenie az alábbiakat: 

a) Műszaki paraméterek szempontjából: 

Az adott terméknek a megadott műszaki jellemzők vonatkozásában azonos vagy jobb a 
hatásfoka, azonos vagy alacsonyabb a villamos energia felhasználása, azonos vagy 
nagyobb a kopásállósága, azonos vagy jobb a tervezett funkció szerinti teljesítménye, a 
tervezett beépítési helyre beépíthető, rendelkezik a szükséges minőségi 
dokumentációkkal, azonos vagy jobb a környezeti hatása (környezetszennyezés, 
környezetkímélés, zaj. stb.), látszó szerkezet esetén méretei és színei azonosak, azonos 
vagy jobb a kopásállósága, stb. 

 
b) Üzemeltetési költségek szempontjából 
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Azonos vagy kedvezőbb az azonos időszakra eső karbantartási költség,  azonos vagy 
hosszabb a várható élettartama, a szerviz ellátottsága azonosan vagy jobban megoldott, az 
alkatrész utánpótlása azonosan vagy jobban megoldott, az alkatrész utánpótlása nem 
költségesebb. 

4.15. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes ajánlattevők együttműködéséről szóló 
megállapodást, amelynek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő), 
- a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár, 
- a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése 

tekintetében, 
- feladatmegosztás ismertetése a tagok között, 
- kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe. 

5. AZ AJÁNLATI ÁR 
Ajánlattevőnek a megajánlott mindösszesen nettó vállalkozói díjat magyar forintban (HUF) a 
felolvasólapon a dokumentáció 2. számú mellékletében kell szerepeltetni.  

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mellett az alábbiakat 
is figyelembe kell venni. 

§ A nettó vállalkozói díj garantált, fix átalánydíj, amely tartalmazza a Vállalkozónak a Szerződés 
teljesítése körében felmerült valamennyi kiadását és költségét, így a Vállalkozó a Megrendelőtől a 
Szerződéses feladatai teljesítésének ellenértékeként további díjazásra nem jogosult. 

§ Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás 
található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő 
ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a 
megnevezettel egyenértékű. 

§ A beruházás kivitelezését a dokumentáció mellékletét képező tervdokumentáció alapján kell 
végezni, figyelembe véve a hatósági engedélyekben, állásfoglalásokban előírtakat.  

§ Az ajánlatkérő csak I. osztályú teljesítést fogad el. Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell 
lenniük, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek 
változó árat tartalmazó ajánlatot. 

§ A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.). 

§ Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 
kockázatot és vállalkozói hasznot is. 

§ Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés devizaneme 
is csak ez lehet.  

§ Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a kivitelezéshez, a hibák 
kijavításához szükséges költségeket is. 

6. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához. 

7. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 

7.1 Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni: 
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 1. ajánlattevő neve és címe 
 2. kapcsolattartó személy neve, telefon száma és e-mail címe 
 3. beszerzés tárgyának megnevezése 

Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt 
dokumentumok helyét az ajánlatban.  

 Ezt követi az összes többi dokumentum. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti nyomtatott, bekötött 
példányban valamint 1 példány CD-n (a teljes aláírt ajánlatot pdf formátumban, a beárazott 
költségvetést excel formában is) kell elkészítenie és benyújtania. 

7.2.   Az ajánlat eredeti nyomtatott példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 
matricán legyen. 

7.3. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben 
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.  

7.4. Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  

7.5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni. 

8. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA, LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 

8.1 Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti nyomtatott példányát és a CD-t/DVD-t egy közös borítékban 
(csomagban) kell lezárniuk. Ajánlatkérő eltekint a nehezen bontható, ragasztószalaggal 
többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot elegendő egyszerű módon 
leragasztani. 

8.2 A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: 
a) a következő címet: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. 

emelet; 
b) az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát), az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban 

szereplő nevét és székhelyét; 
c) a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható 

fel". 
8.3. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem 

vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat 
postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. 
Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények 
mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján 
történő továbbítás esetére is. 
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9. AZ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA 

9.1.  Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. 

Az ajánlatkérő 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, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) 
bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat 
megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.  

Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg 
ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, elérhető adatbázisok adatait is. 

9.2.  Ajánlatkérő csak a fentiek szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az értékelési szempontok 
szerint. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 
felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) 
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 

A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, Kbt. 69. § (4) bekezdés 
szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és 
elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők 
tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt 
felhívni. 

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az 
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott 
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel 
el vagy felvilágosítást kér. 

9.3. Ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az 
igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat 
tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül 
hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja 
fel az igazolások benyújtására.  

9.4.  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárást lezáró 
döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési 
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az 
igazolások benyújtására. (Ezzel a lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét 
figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz 
viszonyított sorrendje nem változik.) 

9.5.  Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági 
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor megfelelő határidő tűzésével 
kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat. 
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9.6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban – így jelen eljárásban is 
- a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat (a kizáró okok 
fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 
82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat) tekintetében az Európai Bizottság által 
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része 
„egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot kell érteni.  

10. AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE 

10.1. Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok 
szerint értékeli az alábbiak szerint: 

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozása: 

Értékelési szempont Súlyszám 
1. Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft) 70 
2. Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakember bevonása (Ajánlatkérő 
maximálisan 2 fő bevonását értékeli) 

20 

3. Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a 
helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc) 10 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 0-10. 

10.2.  A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti 
pontszámot:  

Ajánlatkérő az értékarányosítás módszere alkalmazásával értékeli az ajánlatokat az 1. és 3. 
értékelési szempont esetén.  

Ajánlatkérő az 1. és 3. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság által a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról kiadott Útmutató 
(KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) Relatív értékelés ba) pontja alapján a fordított 
arányosítással számolja ki a pontszámokat, azaz a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot 
(felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 
elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 

 

 

 
ahol:  

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:   a pontskála felső határa  
Pmin:   a pontskála alsó határa  
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Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  
Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  
 

Az 1. részszempont (Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft)) esetén, Ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentum 2. számú melléklet szerinti ajánlati árát ismerteti a bontáson, és ezen árat értékeli. 
Csak pozitív egész számok adhatók meg vállalásként, forintban. A megadottól (Ft) eltérő 
mértékegységben kifejezett mennyiség, illetve nem pozitív egész számok esetén az ajánlat 
érvénytelen. Legkedvezőbb az érték Ajánlatkérő számára, ha Ajánlattevő az 1. részszempont esetén 
minél alacsonyabb vállalást tesz. 

Az 3. részszempont (Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a helyszínre 
érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc))) esetén, pozitív egész számban kifejezett érték adható 
meg, percben. Minimum 30, maximum 120 perc vállalható. A megadottól eltérő mértékegységben 
(perc) kifejezett érték, illetve nem pozitív egész számok esetén, továbbá a maximális 120 percnél 
hosszabb helyszínre érkezés vállalási esetén az ajánlat érvénytelen. Legkedvezőbb Ajánlatkérő 
számára, ha Ajánlattevő minél alacsonyabb vállalást tesz. A legkedvezőbb értéken (minimális 30 
percnél) felül megajánlott vállalás esetén ajánlatkérő minden esetben a maximális pontszámot adja. 

Az értékelés módszere a 2. bírálati szempont (Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során 
megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása (Ajánlatkérő maximálisan 
2 fő bevonását értékeli)) tekintetében a pontozás, az alábbiak szerint: 
 

2 fő bevonás esetén  = 10 pont 
1 fő bevonás esetén  = 5 pont 
0 fő bevonás esetén  = 0 pont 

Az 2 fő bevonásán felüli vállalás esetén Ajánlatkérő egységesen 10 pontot ad. 

Az ajánlattevőnek ajánlatában a szerződés teljesítésében személyesen részt vevő kiállítások 
belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert 
(Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) kell bemutatnia a közbeszerzési dokumentum 
7. számú melléklete szerint. 

Ajánlakérő csak azon szakember bevonását tudja elfogadni, aki legalább 1db kiállítással 
kapcsolatos installációban részt vett.   

A szakembernek a közbeszerzési dokumentumok 8. számú melléklete alapján nyilatkoznia kell 
arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. 
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III. 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Műszaki dokumentáció 
Az „OKR projekt Corvina kiállítás megvalósítása” tárgyú beszerzéshez 
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1 ELŐZMÉNYEK 
 
A nemzeti könyvtár 21. századi szerepét, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (Kultv.), meghatározott feladatok, valamint az 
országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami 
egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV.10.) EMMI rendeletben megfogalmazott 
digitális könyvtári feladatok markánsan meghatározzák. Ugyanakkor a nemzeti könyvtár jelenlegi 
infrastrukturális feltételeivel nem tudja teljesíteni a jogszabályban meghatározott követelményeket. Ezért 
az intézmény működését érintő, egyes kérdésekben kormányzati döntések váltak szükségessé. 
 
A Kormány 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozata az Országos Széchényi Könyvtár informatikai 
fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló Korm. határozatban a Kormány egyetértett az 
Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: OSZK) teljes körű informatikai megújításának 
szükségességével, melyhez a forrásokat a 1605/2016. (XI.8.) Korm. határozatban biztosította. 
 
2 A BESZERZÉS TÁRGYA 
 
Az OSZK-OKR projekt keretében az Országos Széchényi Könyvtár 2018. március 9. és 2018. június 10. 
között kiállítást rendez „A Corvina Könyvtár és a budai műhely” címmel (hosszabbítás a kölcsönző 
intézmények hozzájárulása függvényében június 23-ig.). A kiállítás mind tartalmát, mind terjedelmét 
tekintve országos, sőt nemzetközi érdeklődésre tart számot, s az OSZK-OKR projekt kiemelkedő 
eseménye. Jelen beszerzés keretei között a Megrendelő ezen kiállításnak az építészeti megvalósítását 
kívánja megpályáztatni. A kiállítás célja, hogy a maga összetettségében mutassa be a magyar királyi 
udvarban zajló könyvprodukciót 1480 és 1490 között a legújabb eredmények alapján. A Budán 
meghonosodó reneszánsz könyvművészet nem csupán ennek a néhány évnek a lokális produkcióját 
határozta meg, hanem amellett, hogy a királyi udvarban évtizedekre nyúló tradíciót teremtett, az egész 
Kárpát-medence és környezete művészeti orientációjára hatással volt. A 15. századi uralkodói udvarok 
reprezentációjának fontos eleme a tudatos könyvtárépítés volt, melynek egyik kiemelkedő példája a budai 
udvarban működő könyvműhely. A 15. század könyvművészetének fennmaradt kódexei, azok 
megjelenése a digitális kor modern könyvtárában a projekt lehetséges eredményeinek legszembeötlőbb és 
leglátványosabb megvalósulásai, s mint ilyen, minden korosztály számára újdonsággal és érthető üzenettel 
rendelkező információk, kulturális örökségünk kiemelkedő tartalmai. 
 
Ajánlatkérő: KIFÜ 
 
Befogadó szervezet: OSZK  
 
3 A NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 
 
Szolgáltatások 
 
A kiállítás során mind külföldi, mint hazai könyvtáraktól, kiállítóhelyektől kölcsönzünk kódexeket, 
melyek a következők: 
 
Külföldi kölcsönzések: 
 
Bécs, Österreichische Nationalbibliothek  

Cod. 44: Regiomontanus, Epitome in Almagesti Ptolemaei 
Cod. 1566: Nicolaus de Mirabilibus  
Suppl. gr. 177: Gregorius Nazianzenus, Homiliae  
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Klosterneuburg, Stiftsbibliothek  
Cod. Typ. 814: Johannes Franciscus de Pavinis, Defensorium canonisationis futurae Sancti 
Leopoldi  

 
Paris, Bibliotheque nationale de France  

Cod. Latin 2129: Cassianus, De institutis coenobiorum  
Vélins 474-478: Aristoteles, Opera omnia  
Nouv. Acqu. Lat. 3119: Kálmáncsehi.imakönyv 
Cod. Latin 8879: Szatmári György braviariuma 
Suppl. gr. 607: Chrysostomus et alii, Opera 

 
München, Bayerische Staatsbibliothek  

Clm 175: Beda Venerabilis, De natura rerum liber  
Clm 627: Aristeas, De septuaginta interpretibus  

 
Nürnberg, Stadtbibliothek  

MS Solg. 31 2: Felix Petancius Ragusinus, Historia Turcica 
 
Leipzig, Universitätsbibliothek  

Rep. I. n. 17.: Konstantinos Porphyrogennetos, De ceremoniis  
Rep. I. 80.: Plutarchus, De dictis regum et imperatorum 

 
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana 

Cod. Urb. Lat. 110: Missale 
 
Modena, Biblioteca Estense Universitaria 

Cod. Lat. 458 (= α M. 1. 4.): Origenes, Homiliae 
Cod. Lat. 419 (= α O. 3. 8.): L. B. Alberti, De re aedificatoria 

 
Velence, Biblioteca Nazionale Marziana 

Cod. Marc. Lat. VIII. 2 (=2796): Averulinus, De architectura libri XXV  
 
Torino, magángyűjtő 
 Graduale 1 

Graduale 3 
 
Lodi, Biblioteca Civica Laudense 
 Ms. Laud. 1 

Ms. Laud. 4 
 Ms. Laud. 6 
 
New York, Pierpont Morgan Library  

Ms. G 7: Kálmáncsehi-Lichtenstein-missale és breviarium 
 
Bratislava, Muzeum Hlavného Mesta 

Codicum Fragmenta, EC lad. 2/40.: Apáti Lukács missaléja 
 
Prága, National Library of the Czech Republic  
 
Cod. Lat. VIII. H. 76.: Johannes Michael Nagonius, Ad divum Wladislaum regem pronostichon et 
panegyrichon 
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Hazai gyűjteményekből kölcsönzendő kódexek: 
 
Budapest, Egyetemi Könyvtár ELTE 

1. Cod. Graec. 1.: Tetraevangelion  
2. Cod. Lat. 3.: Pseudo Clemens Romanus  
3. Cod. Lat. 4.: Curtius Rufus (Beatrix) 
4. Cod. Lat. 9.: Tacitus (Francesco Sassetti-címerel) 
5. Cod. Lat. 10.: Tertullianus (Fr. A. del Chierico) 
6. Inc. 65.: Váradi Péter Decretalisa 

 
Szépművészeti Múzeum 

7. Antiphonarium-töredék, Itsz.: 1940–3467.  
 
Magyar Nemzeti Levéltár  

8. DL 50536  
 
Az OSZK gyűjteményéből kiállítandó kódexek: 
 
Budapest, OSZK 

1. Cod. Lat. 369.: Nagylucsei-psalterium  
2. Cod. Lat. 281.: Trapezuntius  
3. Cod. Lat. 241.: Plautus  
4. Cod. Lat. 121. : Augustinus  
5. Cod. Lat. 249.: Ransanus 
6. Cod. Lat. 424.: Graduale  
7. Cod. Lat. 417.: Philostratos  
8. Cod. Lat. 412.: Regiomontanus  
9. Cod. Lat. 428.: Trapezuntius  
10. Cod. Lat. 438.: Béssarión  
11. Cod. Lat. 380.: Thurzó János imakönyve 
12. Cod. Lat. 446.: Kálmáncsehi-breviarium  
13. Cod. Lat. 378.: Petancius-tekercs  
14. Cod. Lat. 343.: Nagylaki-breviarium  
15. Inc. 1143 Thúróczy-krónika 
16. Cod. Lat. 415.: Basilius Magnus  
17. Cod. Lat. 422: Xenophón, De re publica  
18. Cod. Lat. 427.: Asconius Pedianus  
19. Cod. Lat. 430.: Isocratés, orationes  

 
A kiállítás megvalósítása a fenti kódexekből, a részletes követelményekben felsorolt eszközökkel, 
építményeken, a mellékelt kivitelezői látványterv alapján történik.  
 
Részletes követelmények 
 
Az OSZK a kiállítás megvalósítását megelőzően pályázatot írt ki a kiállításra vonatkozó látványtervre. 
Ehhez részletes szakmai koncepciót adott a versenyben részt vevő pályázók számára, melynek pontosan 
körülhatárolt tartalmi követelményei voltak. A nyertes pályázó a végleges látványterv koncepciót a 
kiállítás kurátorával és az OSZK szakmai vezetőivel és résztvevőivel folyamatosan egyeztetve 
elkészítette, s az abban foglaltak alapján a következő táblázatban foglalt építészeti kivitelezési feladatok 
fogalmazódtak meg. (A részletes, megvalósítandó látványterv a Műszaki leírás 1. sz. melléklete.) 
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Az építés helyszíne: OSZK, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. 
 
Az építkezés teljes területe:  620 m2 

Ebből az előtér: 400 m2 
A kiállítótermek: 220 m2 

 
A kialakítandó területek és falfelületek során a következő tételek szállítását és implementálását várja el a 
Megrendelő: 
 

KIÁLLÍTÁSI 
ELEM KIVITELEZÉS  AV    GRAFIKA 

ELŐTÉR       

MENNYEZET 

Függesztett nyomtatott 
vásznak 3 db 14m x1,6m 2 db 

tartóelem 5,1m x 4,35m x 
0,45m és 5,1m x 1,1m x 
0,45m belső fémvázzal 

korláthoz rögzítve, fehér fújt 
festett burkolattal, 

tartóelemekre erősített 
reflektorokkal megvilágítva. 

2 db mozgófejjel 
ellátott reflektor a 

nyomtatott vásznak 
megvilágításához a 

vásznak 
tartóelemeire 

rögzítve 

Csillagkép nyomtatása a 3 
db vászonra  

 
5,1m x 13,5m 

FOGADÓELEM 

5,1m x 2,8m festett fehér 
hátfal előtt 2 db 2,3m x 2,9m 

felületű hullámos felület 
(pergamenlap)  

 
LCD fogadóelem elektromos 

bekötéssel 

65" LCD filmmel 

Hullámos felületeken 
grafikai nyomat  

 
2 db 2,3m x 2,9m 

felületen 

FOGADÓFALAK 
2 db 1,2m x 3,2m x 0,1m fehér 

festett falelem 
épületoszlopokhoz rögzítve 

  
Vágott, nyomtatott 

grafika a fogadófalakon 2 
db 1,2m x 3,2m felületen 

PERGAMENFAL 

13,5m x 3,2m x 0,4m meglévő 
kiállítási falra burkolat 

készítése  
 

16,0m x 3,2m látszó részeken 
lila festett burkolat, előtte 

15,45m x 2,7m magas felületű, 
1,1m mély fehér festett, 
döntött hullámos falelem 

 
Kiállítás zárása után a 

hullámos felület elbontása, a 
16,0m x 3,2m x 0,15m hátfal 
felületének javítása, fehérre 

festése. 

 

Fehér hullámos felületen 
vágott, nyomtatott grafika 
15,45m x 2,7m felületen 
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KÖNYVEK 

Bejárat: 6 db. 0,5m x 3,0m x 
0,35m műbőrrel ill. piros és 

lila plüssel kárpitozott 
könyvimitáció grafikával 
megjelenített lapélekkel 

elemek között rejtett fehér 
LED fénnyel 

 
Kijárat: 5 db  0,5m x 3,0m x 
0,35m műbőrrel ill. piros és 

lila plüssel kárpitozott 
könyvimitáció grafikával 
megjelenített lapélekkel 

elemek között rejtett fehér 
LED fénnyel 

  

Lapélek felületein 
nyomtatott grafika  0,35 
cm szélességű, változó 
hosszúságú felületeken 

KÖNYVTÁR 

13,5m x 3,2m x 0,4m meglévő 
kiállítási falra burkolat 

készítése  
 

16,0m x 3,2m burkolat 
grafikai nyomattal  

 
1 db 2,45m x 2,7m és 1 db 
2,45m x 1,0m festett fehér 

rátéttel  
15 db 0,22m x 0,35m fehér 
színű fújt festett konzolos 

ferde polccal  
 

érintőképernyőhöz  
fogadóelem elektromos 

bekötéssel  
 

1,0m x 0,85m x 1,0m fehér 
fújt festett pult vendégkönyv 

elhelyezéséhez  
 

2 db 3,3m x 0,45m  fehér 
színű fújt festett pad műbőrrel 

kárpitozott ülőfelülettel 

1 db 42" 
érintőképernyő a 
Corvina honlap 
megjelenítésére 

Könyvtárfal teljes 
területén vágott, 

nyomtatott grafika 16,0m 
x 3,2 m 

KIÁLLÍTÓTERMEK    

 
PADLÓ 

Nagy forgalmú terekben 
használható, ajánlati terv 

szerinti felületű laminált padló 
a meglévő szőnyegpadlóra 

fektetve, kiállítás után 
elbontva a 3 kiállítóteremben 
63,8 m2 + 87,5 m2 + 64,2 m2 

a szükséges helyeken 
burkolatváltókkal padló alatt 

1.és 3. teremben 
fehér mozgatott 

szöveg vetítése 1-1db 
2. teremben 1 db 

Iniciálé fényfestéssel 
1db Iniciálé 

fényfestéséhez video 
elkészítése 

Vetített szövegek 
vektorizálása, 

előkészítése a vetítéshez 
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elektromos vezetékek 
elhelyezése 

MENNYEZET 

1. kiállítóteremben 30 m2, 3. 
kiállítóteremben 25 m2 12 cm 
magas sötétszürke, vizesbázisú 

festékkel festett konzolos 
álmennyezeti sáv kialakítása 
modul installációs szerkezet 
burkolásával 2,6 m magasan 
elhelyezve Könyvenként 1-1 
db mennyezetbe süllyesztett 

sötétszürke vagy fekete 
lámpatest a könyvek 

megvilágítására iránytható, 
meghatározott sugárzási 

szögű, 4000-4500 K 
színhőmérsékletű LED  

pontfénnyel A megvilágítás a 
könyveken nem haladhatja 

meg az 50 lux-ot, amit fényerő 
szabályozókkal kell beállítani 

    

 
FALAK 

 
3,25 m magas, sötétszürke 
vizes bázisú festékkel festett 
falak modul installációs 
szerkezet burkolásával körben 
mindhárom teremben, kivéve 
2. terem két hosszú fala 28m + 
12,1m + 29m falhosszon  
4 db 50cm x 70cm x 10cm 
doboz rátét átvilágított 
grafikával  
1 db 1,5m x 0,7m x 0,25m  
1 db 0,4m x 0,6m x 1,4m 
sötétszürke vizes bázisú 
festékkel festett talapzat 

  

 kb. 35 m hosszon 1,6m 
magas felületen vágott, 

nyomtatott grafika a 
vitrinek hátfalán 4 db 50x 

70cm átvilágítható 
fotónyomat 

VITRINEK A 
FALAK MELLETT 

4 db 2,0m x 0,75m 
alapterületű 2 db 3,4m 

hosszon, 1 db 2,7m hosszon 
1,6m magasan üvegezve 1 db 

1,0m x 0,75m alapterületű 
2,2m hosszon 1,6m magasan 

üvegezve  
 

1 db 7,75m x 0,75m 
alapterületű 7,75m hosszon 

1,6magasan üvegezve  
 

1 db 3,75m x 1,25m (elől 0,5m 
mély hullámzóan kiképzett 

felülettel) alapterületű 3,75m 

  

Vitrinek frontján futó 
döntött felületeken 
néhány mondatos 
könyvismertetők 

elkészítése vágott vagy 
nyomtatott megoldással 

könyvenként 1-1 db  
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hosszon 1,75m magasan, 
1,25m hosszon 1,6m magasan 

üvegezve  
 

1 db 10,5m x 1,0m 
alapterületű L alakú 8,5m 
hosszon 1,6m magasan, 

üvegezve  
 

Minden vitrin 1,0 m magas, 
modul installációra szerelt, 

sötétszürke, vizesbázisú 
festékkel festett mdf 

talapzattal készül  
A megadott hosszokon 8 mm-

es, alumínium sínben 
elhelyezett, kiemelhető, 

ragasztott biztonsági 
üvegtáblákkal  

A talapzatokba szilika gélt 
tartalmazó dobozokat kell 
besüllyeszteni sötétszürke 

perforált lemezzel eltakartan 
Vitrinek frontján 0,2m magas, 
döntött grafikai felületek 3 db 
2,0m, 1 db 1,0m, 1 db 7,75m, 

1 db 12,0m 

    
SZABADONÁLLÓ 

VITRINEK 

4 db 0,9m x 0,9m alapterületű, 
1.95m magas vitrin 1,0m 

magas sötétszürke, vizesbázisú 
festékkel festett mdf 

talapzattal amelybe perforált 
lemezzel eltakartan szilika gél 

dobozt kell besüllyeszteni 
95cm magas ragasztott edzett 

üveg búrával, egy oldalon 
zárható ragasztott biztonsági 

üvegajtóval  
 

Körben 0,2m magas, döntött 
grafikai felület  

 
Koncepcióterv szerinti egyedi 
világítótestek  4000-4500 K 

színhőmérsékletű LED 
fényforrásokkal  

 
A megvilágítás a könyveken 

nem haladhatja meg az 50 lux-
ot, amit fényerő 

szabályozókkal kell beállítani  

  

4 db könyvhöz néhány 
mondatos ismertető a 

döntött felületen körben 
vágott vagy nyomtatott 

formában vitrinenként 4-4 
db 1,25m x 0,2m felületen 
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1 db vitrin talapzata 

formaldehid mentes mdf-ből 
készül 

FALAK 
SÜLLYESZTÉKEK-

KEL 

2 db 12,0m x 2,75m x 0,9m 
sötétszürke vizesbázisú 

festékkel festett falelem 10,5m 
x 1,2m  sötétszürke 

vizesbázisú festékkel festett 
süllyeszték oldalfalain lila 

plüssel kárpitozva 10,5 x 1,2m 
felületű alumínium sínben 

elhelyezett kiemelhető 
ragasztott biztonsági 

üvegekkel 10,0m x 0,2m 
döntött grafikai felület az üveg 

mögött  
 

Süllyesztékes falalemek felett 
modul installációra szerelt 

sötétszürke vizesbázisú 
festékkel festett 0,5m magas 
falburkolat 24,0m hosszon  

Könyvenként és információs 
elemenként 1-1 db 

mennyezetbe süllyesztett 
sötétszürke vagy fekete 

lámpatest az információs 
elemek és a könyvek 

megvilágítására iránytható, 
meghatározott sugárzási 

szögű, 4000-4500 K 
színhőmérsékletű LED  

pontfénnyel  
A süllyesztékek aljába 

perforált lemezzel eltakartan 
szilika gél dobozokat kell 

besüllyeszteni. 

  

Falelem elején a 
süllyeszték alatt grafikai 
felület vágott, nyomtatott 
grafikával 2 db 12,0m x 

1,0m  
 

Süllyeszték hátfalán 
10,4m x 1,2m grafikai 

felület  
 

2 db 10,5m x 0,2m 
döntött grafikai felületen 

könyvismertetők 
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INFORMÁCIÓS 
FALAK 

3 db 1,7m x 2,85m lila plüssel 
kárpitozott falelem 8mm 

ragasztott biztonsági üveg 
vagy víztiszta plexi 

távtartókkal rögzítve, 
érintőképernyőnek kivágással,  

függőleges éleken fehér 
élfénnyel  

 
3 db 1,2m x 2,85m  

 
3 db 0,6m x 2,85m lila plüssel 

kárpitozott falelem 8mm 
ragasztott biztonsági üveg 

vagy víztiszta plexi 
távtartókkal rögzítve, 

függőleges éleken fehér 
élfénnyel 

3 db 
42"érintőképernyő 
további tartalmak 
megjelenítésére  

3 db 1,2m x 2,85m  
3 db 1,7m x 2,85m  
3 db 0,6m x 2,85m  

grafikai felület nyomtatott 
és vágott grafikával 

HANGPONTOK Elektromos ellátás kiépítése 3 
db hangponthoz 

1. teremben 1 db 
fejhallgatós állvány 2 

db fejhallgatóval  
 

Audio rendszer: 
egyéni látogatóknak 

a fejhallgatóval 
meghallgatható 1 féle 
tartalom két nyelven, 

vezetett látogatás 
esetén a teremben 
lévő hangszórókra 

kihangosított 
tartalom 

  

INTERAKTÍV 
ASZTAL 

1,2m x 0,85m x 1,0m 
sötétszürke fújt festett pult  

süllyesztékkel 
érintőképernyőnek, 

elektromos ellátással 

1 db 42"  
érintőképernyő 

osztott tartalommal 
  

KÖNYVTARTÓK 

57 db víztiszta plexi 
könyvtartó lebegő 

szárnyakkal, minta és kiviteli 
terv szerint elkészítve, ahol 

szükséges víztiszta plexi 
áruemelőkkel megemelve 
plexi lapok távtartókkal 

könyvlapoknak, tekercseknek 
8 db 

    

BEJÁRATI 
INFORMÁCIÓS 

ELEM 

3 m2 falfelület kialakítása 
szabadonállóan, fehér festett 

felülettel 
  

3 m2 grafikai felület 
nyomtatott ill. vágott 

grafikával 
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Falburkolat díszítőelemek 
előállítása, a belső terek 

kiépítésére, arculati elemek 
megjelenítésével 

 

  

FOTÓTERMINÁL 

1,5m x 1,5m hátfal zöld 
színűre festve a fotózás 

hátteréhez, arc megvilágítása 
irányított fénnyel 

Blue Box 
fotórendszer grafikai 

filterrel ami a 
készített fotóból 
metszet vagy kő 

dombormű jellegű 
portrét készít 1db 
érintőképernyős 

terminál aktiváláshoz 

 

HARDWARE     
A fenti eszközök 

telepítéséhez szükséges 
egyéb hardware 

SOFTWARE       
  Alap szoftver     

  Grafika a megjelenítő 
felületekre     

  Tartalom rendszertervezés és 
építése     

  Egyediségek fejlesztése     
  Fény vezérlés     
  Kvíz játékok     
  Rendszer üzemeltetés     

 Tartalék keret előre nem 
látható kivitelezési költségekre   

   
Elvárt ütemezés 
 

Ütem Feladat Teljesítés mértéke 
1. szakasz: a 

szerződéskötéstől 
2018. február 28-ig 

gyártási folyamatok elindítása, 
folyamatos konzultáció a 
tervezővel és a szakmai 
felelősökkel 

10 % előleg a szerződés 
megkötése után, illetve további 
40 % a szakasz végén. 

2. szakasz: 2018. 
március 1- 2018. 
március 7. 

teljes helyszíni installáció, 
beszerelés, tesztek elvégzése (a 
műszaki eszközöknek 
megrendelésben megfogalmazott 
minőségi elvárásainak megfelelő 
működés) 

40% 

3. szakasz: a kiállítás 
megnyitásától a 
zárásig (2018. június 
23.) 

folyamatos konzultáció és 
rendelkezésre állás a kiállítás 
zavartalan és rendeltetésszerű 
működése érdekében 

10% 

 
4 AJÁNLATI KÖVETELMÉNYEK 
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Megrendelő az Ajánlati felhíváshoz mellékel egy táblázatot, mely a részletes követelményekben leírt 
elemeket tartalmazza, Ajánlattevőtől azokra tételes ajánlatot vár. A követelménylistától eltérni nem lehet, 
a látványtervező által előírt kéréseket és elemeket az OSZK minden ponton elfogadja, és azok 
megvalósítását várja a kivitelezőtől. 
 
5 EREDMÉNYTERMÉKEK 
 

Ütem Eredménytermék/ 
teljesítés igazolására 
szolgáló eredmény 

Elfogadásra jogosultak Kapcsolódó 
kifizetés 

1.szakasz: a 
szerződéskötéstől 
2018. február 28-ig 

a követelménylistában 
felsorolt elemek tételes 
leszállítása a kiállítás 
helyszínére. 

• OSZK szakmai felelős 
• látványtervező 
• projekt felelős 

10 % előleg a 
szerződés 
megkötése után, 
illetve további 40 
% a szakasz 
végén. 

2.szakasz: 2018. 
március 1- 2018. 
március 7. 

a Megrendelő által 
megterveztetett és a 
látványtervező által 
elfogadott nyitásra kész 
kiállítás installáció 

• OSZK szakmai felelős 
• látványtervező 
• projekt felelős 

40% 

3.szakasz: a 
kiállítás 
megnyitásától a 
zárásig (2018. 
június 23.) 

a kivitelező részéről 
hibátlanul működő 
installáció, az esetleges 
hibáknak a szerződésben 
foglaltak szerinti 
kezelésével 

• OSZK szakmai felelős 
• látványtervező 
• projekt felelős 

10%  

 
1.sz. melléklet - Látványterv 
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IV. 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE 

 
amely létrejött egyrészről a  
 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség  
székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.  
adószám: 15598316-2-41 
törzsszám: 598316 
statisztikai számjel: 15598316 8411 312 01 
kincstári számlaszám: 10032000-00289421-00000000 
rövidített elnevezés: KIFÜ 
képviseli: Szijártó Zoltán elnök 
 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről  
 
(cégnév vagy magánszemély neve) 
székhely:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
pénzforgalmi jelzőszám:  
képviseli:  
 
mint Vállalkozó  (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: 

 
I. Előzmények 

 
1. A Kormány 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozata az Országos Széchényi Könyvtár informatikai 

fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló Korm. határozatban a Kormány egyetértett az 
Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: OSZK) teljes körű informatikai megújításának 
szükségességével, melyhez a forrásokat a 1605/2016. (XI.8.) Korm. határozatban biztosította. 
 

2. Az OSZK-OKR projekt keretében az Országos Széchényi Könyvtár 2018. március 9. és 2018. június 10. 
között kiállítást rendez „A Corvina Könyvtár és a budai műhely” címmel. 

 
3. Fentiek alapján Megrendelő a szerződés 1. számú mellékletében részletezett beszerzési igénye teljesítésére 

a Kbt. ……. §-a szerinti ……….. közbeszerzési eljárást folytatott le, amelyben Megrendelő Vállalkozót a 
2. sz. melléklet szerinti Ajánlata alapján nyertesként nevezte meg. Erre tekintettel a Felek jelen szerződést 
kötik meg. 

 
4. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy az ajánlati felhívásban és az egyéb 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban szereplő valamennyi 
feltételt megismerte, azokat az ajánlatának a közbeszerzési eljárásban való benyújtásával magára nézve 
kötelezőnek fogadta el. 

 
II. A szerződés tárgya  

 
5. Megrendelő megbízza Vállalkozót a szerződés 2. számú, Műszaki leírás elnevezésű mellékletében 

részletezett tevékenységek ellátásával, eredménytermékek előállításával az alábbiak szerint: 
 
Az építkezés teljes területe:  620 m2 
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Ebből az előtér: 400 m2 
A kiállítótermek: 220 m2 
 
A tényleges kialakítás részleteit jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

6. A Vállalkozó a 2. számú mellékletben foglaltak ellátását elvállalja, kijelenti, hogy a szerződés 
teljesítéséhez megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 

 
III. A szerződés hatálya  

 
7. A szerződés a szerződő felek aláírását követő napon lép hatályba, és 2018. július 31-ig marad hatályban. 

 
 

IV. Felek jogai és kötelezettségei 
 

8. Szerződő felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy Megrendelő a szerződés teljesítéséhez 
szükséges minőségi, funkcionális és mennyiségi követelményeket a közbeszerzési eljáráshoz készített 
ajánlati felhívásban (1. számú melléklet) és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leírásban (2. számú melléklet) hiánytalanul megadta. 
 

9. Megrendelő köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges – rendelkezésére álló – valamennyi adatot, 
információt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ennek megfelelően a Megrendelő vállalja, hogy 
amennyiben további – még rendelkezésre nem bocsátott – adat, információ válik szükségessé, a 
Vállalkozó igényét elbírálja, és amennyiben azt indokoltnak tartja, a Vállalkozó által kért adatot, 
információt haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 5 munkanapon belül 
rendelkezésre bocsátja. 
 

10. Amennyiben Vállalkozónak a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a jelen szerződés mellékleteiben 
nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ 
igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen 
kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges és rendelkezésére álló minden információt, adatot, 
nyilatkozatot, hozzájárulást ésszerű határidőn belül – késedelem nélkül – Vállalkozó rendelkezésére 
bocsát. 
 

11. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését – a Vállalkozó szükségtelen zavarása 
nélkül – a Megrendelő által alkalmazott minőségbiztosító bevonásával is – előre egyeztetett módon 
ellenőrizni vagy ellenőriztetni. A Vállalkozó külön is köteles folyamatosan együttműködni a szerződés 
alapján a teljesítés ellenőrzése során a minőségbiztosítási feladatokat végző megbízottal. A 
minőségbiztosítási audit keretében a Megrendelő megbízottja jogosult a Vállalkozónál a jelen szerződés 
teljesítésével kapcsolatban teljes körűen eljárni, a Vállalkozó köteles az eljárás keretében igényelt adatokat 
kiadni, a szükséges felvilágosításokat megadni, a kérdésekre, észrevételekre, javaslatokra érdemben 
válaszolni.  

12. Vállalkozó vállalja, hogy a 2. számú melléklet Elvárt ütemezés megnevezésű táblázatában rögzített 3. 
szakasz keretében felmerülő feladatok elvégzésére az értesítéstől számított ………… percen belül a 
helyszínre érkezik, és megkezdi a munkálatokat. Vállalkozó a munkálatokat köteles a lehető legrövidebb 
időn befejezni. 

 
V. Alvállalkozók, közreműködők 
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13. Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek harmadik személyre történő átruházására nem 
jogosult. A jelen szerződést Vállalkozónak kell teljesítenie.  
 

14. A Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg 
a szerződés értékének 65%-át.  

 
15. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az 
adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót 
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 

16. Vállalkozó a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdése alapján a teljesítésében az alkalmasságának igazolásában 
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E 
szervezetek teljesítésbe történő bevonása kizárólag a Kbt. 138. §-ának (2) bekezdésében foglaltak esetén 
maradhat el.  
 

17. Vállalkozó a fentiekkel összhangban igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 
 

VI. A szerződés teljesítése, teljesítésigazolás 
 

18. Vállalkozó a szerződéses feladatait az alábbi teljesítési mérföldkövek szerint köteles teljesíteni: 
 

Ütem 
Eredménytermék/ 

teljesítés igazolására 
szolgáló eredmény 

Elfogadásra 
jogosultak 

Kapcsolódó 
kifizetés 

1. szakasz: a 
szerződéskötéstől 2018. 
február 28-ig 

A követelménylistában 
felsorolt elemek tételes 
leszállítása a kiállítás 
helyszínére. 

• OSZK 
szakmai 
felelős 

• látványtervező 
• projekt felelős 

10 % előleg a 
szerződés 

megkötése után, 
illetve további 40 % 

a szakasz végén. 
2. szakasz: 2018. március 1- 

2018. március 7. 
A Megrendelő által 
megterveztetett és a 
látványtervező által 
elfogadott nyitásra kész 
kiállítás installáció. 

• OSZK 
szakmai 
felelős 

• látványtervező 
• projekt felelős 

40% 

3. szakasz: a kiállítás 
megnyitásától a zárásig 
(2018. június 23.) 

A kivitelező részéről 
hibátlanul működő 
installáció, az esetleges 
hibáknak a szerződésben 
foglaltak szerinti 
kezelésével. 

• OSZK 
szakmai 
felelős 

• látványtervező 
• projekt felelős 

10%  

  
 

19. A teljesítés helyszíne: Az Országos Széchényi Könyvtár székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-
6. 
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20. A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Vállalkozó a szerződésben és az 1. mellékletben 

meghatározottakat mennyiségi és minőségi szempontból kifogástalanul teljesítette.  
 

21. Vállalkozó a vállalkozási díjra a Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítési igazolások alapján jogosult. 
 

22. Megrendelő az egyes teljesítési mérföldköveknek megfelelő feladatok teljesítését követő 5. napig kiadja a 
részteljesítésigazolásokat (az utolsó teljesítési mérföldkő esetén végteljesítési igazolást), vagy az esetleges 
kifogásait, észrevételeit írásban (e-mail, telefax, postai út) jelzi a Vállalkozó részére. Amennyiben 
Megrendelő kifogást emel a teljesítéssel kapcsolatban, Vállalkozó köteles Megrendelő észrevételeinek, 
kifogásainak a Megrendelő által megállapított határidőben eleget tenni. Vállalkozó a teljesítés Megrendelő 
általi elfogadását követően, Megrendelő által kiállított részteljesítésigazolás (az utolsó teljesítési 
mérföldkő esetén végteljesítési igazolás) birtokában, utólag jogosult legfeljebb a 15. pontban 
meghatározott összeg erejéig számlát kiállítani, és azt Megrendelő részére megküldeni. A számlák 
kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt részteljesítésigazolás, melyben igazolásra kerül a 2. számú 
mellékletben foglaltak teljesítése. 

 
23. A tartalékkeret terhére elvégzett munkák a végteljesítési igazolásban kerülnek elfogadásra. 

 
24. A teljesítés igazolására a szerződésben meghatározott személy jogosult. A Megrendelő a teljesítésigazoló 

személyét a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel egyoldalúan módosíthatja. 
 

25. A teljesítés igazolására jogosult személy:  
 
Név: ……………. 
Beosztás: ……….. 
Telefonszám: ………….. 
e-mail: ……………………. 

 
26. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 

27. A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elfogadásától számított 15 napon belül kiállítani, majd a 
Megrendelő részére eljuttatni. A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani. A számlát forintban kell 
kiállítani. A számlának tartalmaznia kell az ÁFA összegét és a projekt azonosítószámát is. A Vállalkozó 
számlájához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát is. 
 

28. Amennyiben a Vállalkozó hiányos vagy hibás számlát nyújt be, és ezért hiánypótlásra kell felhívni, úgy a 
hiánypótlás időtartama nem számít bele a Megrendelői késedelem időtartamába. 

 
VII. Vállalkozási díj és fizetési feltételek 

 
29. Vállalkozót a 2. számú mellékletben meghatározott feladatok ellenértékeként ……………………….,- 

Ft+ÁFA, azaz ……………………….. Forint+általános forgalmi adó, azaz összesen legfeljebb 
……………………….,- Ft+ÁFA, azaz ……………………….. Forint+általános forgalmi adó vállalkozási 
díj illeti meg, amely tartalmaz a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és 
ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték 
felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. 
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30. Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a erejéig előleg igénybe vételére jogosult. Az előleget a 
Vállalkozó által kiállított előlegszámla alapján, annak kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti meg a 
Megrendelő. A Vállalkozó az előleget az egyes részszámlái ellenében számolja el, mindaddig, amíg a 
teljes előleg elszámolásra nem kerül.  
 

31. A vállalkozási díj kifizetése a 15. pontban meghatározott teljesítési és fizetési mérföldköveknek 
megfelelően a Megrendelő által a Vállalkozó forint pénzforgalmi számlájára történik - figyelembe véve a 
Ptk. 6:42-6:45. §-okban és a 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (1), (5), (6) 
bekezdéseiben foglaltakat -, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.  

 
32. A tartalékkeret terhére elvégzett feladatok elszámolására a végszámlában kerül sor. A számlához 

valamennyi teljesítést igazoló bizonylatot csatolni kell. 
 

33. A teljesítés Megrendelő általi elfogadásának feltétele az alább felsorolt dokumentumok Megrendelőnél 
történő együttes bemutatása és megfelelősége: 

a) a számlája egy eredeti és egy másolati példányban. 
A számlát forintban kell kiállítani. A számlának tartalmaznia kell az ÁFA összegét is. 
A számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani. 

b) a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás egy másolati példánya. 
 

34. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla szerinti összeg a nettó módon számított, 
200.000 Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot meghaladja, a Megrendelő kifizetést csak akkor teljesít részére, 
ha bemutat, átad vagy megküld a Megrendelőnek a nevére kiállított, a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés 
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
 

35. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi 
kamatra jogosult. 
 

VIII. Kellékszavatosság 
 

36. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa átadott dokumentumok, felhasznált eszközök és a nyújtott 
szolgáltatás a Műszaki leírásnak megfelel, továbbá jogtiszta (per-, teher- és igénymentes), valamint, hogy 
a Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek annak jogszerű átadását lehetővé teszik.   
 

37. A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében végzett feladatokat az általában 
elvárható szakmai gondossággal elvégzi, szavatolja továbbá, hogy az átadott tananyagok és a nyújtott 
szolgáltatás magas színvonalú, és jótállást vállal azért, hogy az megfelel a Szerződésben előírt 
követelményeknek. 
 

38. A Vállalkozó a Ptk. 6:171. §-a szerinti jótállást vállal a szerződés hibátlan teljesítéséért. A Vállalkozó 
jótállási kötelezettsége a szerződés hatálya alatt kiállított utolsó teljesítési igazolás kiállításának napjával 
kezdődik és 12 hónapig tart. 
 

IX. Szerződésszegés és jogkövetkezményei 
 

39. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó észleli, hogy a szerződés teljesítését akadályozó 
körülmények léptek fel, haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban kell értesítenie a Megrendelőt 
a szükséges intézkedések előkészítése és megtétele, indokolt esetben egyben a szerződés megfelelő 
módosítása céljából, tájékoztatva Megrendelőt a késedelem tényéről, okáról és várható tartamáról. 
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40. A Vállalkozó késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetén a Megrendelőnek kötbért köteles fizetni. 
 

41. A Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. A Megrendelő nem érvényesíthet 
kötbért a teljesítés során arra a késedelemre, amelyért felelős. 
 

42. A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és 
összegét.  
 

43. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés szerinti feladatait a Felek által közösen megállapított határidőben 
nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Megrendelő a szerződésszegéssel érintett részteljesítésre 
vonatkozóan késedelmi kötbért érvényesíthet, melynek mértéke késedelmes naponként a részteljesítésre 
eső vállalkozói díj ÁFA nélküli ellenértékének 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális összege a szerződés 
ÁFA nélküli ellenértékének 20 %-a. 

 
44. Vállalkozó vállalja, hogy a 2. számú melléklet Elvárt ütemezés megnevezésű táblázatában 

rögzített 3. szakasz keretében felmerülő feladatok elvégzésére az értesítéstől számított ………… 
percen belül a helyszínre érkezik, és megkezdi a munkálatokat. Vállalkozó a munkálatokat köteles 
a lehető legrövidebb időn befejezni. 

 
 

45. Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében, a Késedelmi Kötbér eléri a 43. pont szerinti 
maximális értéket, úgy a Megrendelő választása szerint jogosult elállni, vagy felmondani a szerződést, és - 
mindkét estben - meghiúsulási kötbért követelhet a Vállalkozótól. 
 

46.  Amennyiben Megrendelő az elállást választja, úgy nem köteles a teljesítéshez fűződő érdekmúlást 
bizonyítani. Felmondás esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján 
fennálló állapot szerint elszámolni egymással. 
 

47. A szerződéstől való elállás, azonnali hatályú felmondás, érdekmúlás esetén vagy amennyiben a késedelmi 
kötbér eléri a maximális mértéket, Megrendelő a szerződés ÁFA nélküli ellenértékének 30 %-áig 
meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke az érvényesített késedelmi kötbér 
összegével csökken. 
 

48. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni. 
 

49. A Megrendelő a kötbérköveteléséről – a kötbér jogalapjának, összegszerűségének megjelölésével – 
írásban értesíti a Vállalkozót, aki az abban megjelölt összeget a kézhezvételtől számított 15 napon belül a 
Megrendelőnek megfizeti.  
 

50. A kötbér esedékessé válik: 
a) késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által kitűzött póthatáridő 

lejártával, vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértéket, 
b) a szerződésben szabályozott esetekben az elállás, illetve a megszűnés napjával, illetve a meghiúsulás 

megállapításával. 
 

51. A Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozóhoz intézett írásbeli értesítéssel a szerződést annak teljes 
időtartama alatt azonnali hatállyal felmondani: 
a) ha a Vállalkozó ellen jogerős határozattal elrendelt felszámolás indul, vagy egyéb módon 

megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, illetve az általa a szerződés szerint nyújtott bármely 
biztosítékból való kielégítés alapjának elvonása érdekében intézkedik, vagy a biztosítékból való 
kielégítés egyéb módon veszélybe kerül, 
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b) ha akárcsak egy esetben is a Felek által a szolgáltatások üzembe helyezésére meghatározott határidő 
előtt nyilvánvalóvá válik, és hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a Vállalkozó csak olyan számottevő, 
több mint 90 nap késéssel képes teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a teljesítés a szerződés szerinti 
feltételekkel már nem áll érdekében, 

c) ha a Vállalkozó Ajánlatában vagy a Megrendelővel folytatott hivatalos levelezése során szolgáltatott, a 
projekt szakmai, illetve pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló információ valótlannak vagy 
hiányosnak bizonyul és a Vállalkozó a téves információt, illetve hiányt, a Megrendelő erre vonatkozó a 
feltárt valótlanságot és/vagy hiányosságot részletesen bemutató, írásbeli felhívásának kézhezvételét 
követő 20 munkanapon belül nem korrigálja, illetve pótolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem 
menti ki; 

d) ha a Vállalkozó a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott személy írásbeli megkeresésének 
átvételét követő 5 munkanapon belül nem tesz eleget a szerződésben előírt ellenőrzéstűrési és 
ellenőrzéshez kapcsolódó információszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének, vagy a szerződés 
szerint kötelezően megteendő nyilatkozatot nem teszi meg, és a Megrendelő által ezt követően kitűzött 
további 5 munkanapos póthatáridőt is elmulasztja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; 

e) ha a szerződés keltétől számított 30 napon belül a szerződés teljesítése nem kezdődik meg és a 
Vállalkozó késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; 

f) amennyiben a Vállalkozó a teljesítésre vállalt határidőkhöz képest jelentős, 20 napot meghaladó 
késedelembe esik és késedelmét nem menti ki; 

g) a Vállalkozó a szerződés szerinti biztosítékokat határidőben nem bocsátja rendelkezésre, valamint az 
átadott biztosíték/ok az ott meghatározott határidőn belül érvényét veszti/k; 

h) ha a Vállalkozó megszegi a titoktartási kötelezettségét.  
 

52. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
53. Az előzőek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 

54. A Megrendelő jelen Szerződés szerinti felmondását köteles írásban indokolni. Az indoklásnak világosnak 
és egyértelműnek kell lenni.  
 

55. A Vállalkozónak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő esedékes 
fizetési kötelezettségét a lejáratot követő 60. napig, írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti.  
 

56. Az elállás vagy a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 10 munkanappal korábban a Felek 
kötelesek a másik felet írásban, az arra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot 
helyreállítására felszólítani. A határidő eredménytelen eltelte esetében a sérelmet szenvedett Fél azonnali 
hatályú elállásra vagy felmondásra jogosult. 
 

57. A Megrendelő felmondása esetén a szerződés tárgya a felmondás pillanatáig elkészült állapotában illeti 
meg a Megrendelőt, elszámolási kötelezettség terhe mellett. 
 

58. A Vállalkozó kárfelelőssége szerződés hatálya alatt bekövetkezett és igazolt károk vonatkozásában áll 
fenn.  
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59. A Vállalkozó kizárólag az általa szándékosan vagy gondatlanul a Megrendelőnek okozott vagyoni 

károkért felelős. A Megrendelő által érvényesített kötbér és bankgarancia a kártérítés összegébe 
beleszámít.  
 

60. A Megrendelő kizárólag közvetlenül a Vállalkozónál kimutatott, az általa szándékosan vagy gondatlanul a 
Vállalkozónak okozott kárért felelős. 
 

61. A bűncselekménnyel, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk, továbbá testi sérülést vagy 
halált okozó szerződésszegés esetén a felelősség nem korlátozható.  
 

62. A Megrendelő a szerződés hatálya alatt a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kár bekövetkezése 
esetén meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a kár elhárítása, mérséklése érdekében. 
 

63. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni. 
 

64. Megrendelő köteles a szerződést felmondani vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 

65. A Felek a szerződés megszűnése esetén egymással kötelesek elszámolni. 
 

X. Információk kezelése 
 

66. Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden tényt, adatot és valamennyi, a Felek 
működését érintő információt, üzleti titkot (különösen azokat, amelyeket bármelyik fél „Bizalmas" 
felirattal látott el) Bizalmas Információnak tekintenek. 
 

67. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben szabályozott, illetve azzal bármilyen módon 
összefüggésben rendelkezésre álló, illetve keletkező, továbbá a szerződés időbeli hatálya alatt a másik 
Félre, annak gazdálkodására és működésére vonatkozó, egyébként birtokukba jutott információt megőrzik. 
 

68. A Felek a tudomásukra jutott Bizalmas Információk tekintetében titoktartási kötelezettséget vállalnak. 
Bizalmas Információt a másik fél írásbeli hozzájárulása, vagy a magyar jog vonatkozó, irányadó 
rendelkezése, kötelezése nélkül harmadik fél tudomására semmilyen formában nem hozzák és csak a 
szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják. A Vállalkozó a teljesítésbe bevont személyek 
számára a feladatai ellátáshoz szükséges információt a Megrendelő előzetes értesítése mellett átadhatja. 
 

69. A jelen pontban rögzített kötelezettségek nem vonatkoznak a Bizalmas Információkra a következő 
esetekben: 
a) a Bizalmas Információkat az átvevő már a közlés időpontjában ismeri; 
b) az anyagot az átvevő saját maga önállóan hozta létre és az nem a közlő fél által rendelkezésre 

bocsátott Bizalmas Információkból származik, illetve nem kapcsolódik a közlő fél valamely más 
információjához. 

c) az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen ismertség 
vagy nyilvánosság a Bizalmas Információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan kiadásából 
származik; 

d) a Bizalmas Információk valamely, az információ kiadására jogosult harmadik féltől az információ 
felhasználására vonatkozó korlátozás hiányában jutnak el az átvevőhöz; vagy 
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e) annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy más hatósági 
eljárás megköveteli. 

 
70. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnése után a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, 

de legalább öt évig áll fenn. 
 

71. A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles az információk bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseket 
munkavállalóival, is megismertetni és betartatni.  
 

72. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a részéről a szerződés teljesítésében közreműködő személyek a 
jelen szerződés 4. sz. melléklete szerinti titoktartási nyilatkozatának egy eredeti, aláírt példányát, a 
szerződés teljesítésében való közreműködés megkezdése előtt, a Megrendelőnek átadni. 
 

XI. Vegyes rendelkezések 
 

73. Felek jelen szerződést csak a Kbt. 141. §-ában foglaltak és a Ptk. rendelkezései szerint, írásban 
módosíthatják. Nem minősül a szerződés módosításának az, ha bármelyik szerződő fél nem él a 
szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogait a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja.  
 

74. Felek a szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb kapcsolódó 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
75. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a 

tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködnek. Ennek megfelelően időben 
tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan 
számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.  
 

76. A Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat és értesítéseiket szerződéses 
kapcsolattartóikon keresztül kötelesek egymással közölni. 
 

77. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során az együttműködést kapcsolattartóikkal 
biztosítják. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kijelölt kapcsolattartóik útján szükség esetén 
egyeztetést tartanak. A kapcsolattartók minden olyan kérdésben írásban megállapodhatnak, melyek 
összefüggenek a szerződés teljesítésével, de nem jelentik annak módosítását. A Felek kapcsolattartóit, 
elérhetőségüket jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. A Felek a kapcsolattartóikat a másik 
félhez intézett írásbeli értesítésükkel egyoldalúan módosíthatják. 
 
Kapcsolattartó Megrendelő részéről: 
Név: …………………… 
Beosztás: …………………. 
Telefonszám: ………………….. 
E-mail: ……………………….   
 
 
Kapcsolattartó Vállalkozó részéről:  
Név: ……………. 
Beosztás: ………………. 
Telefonszám: …………………… 
E-mail: …………………… 
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78. A jelen Szerződés szerinti minden értesítést, kérést, igényt írásban – a Felek jelen Szerződésben 
meghatározott székhelyére címezve –, kizárólag az alábbi formákban kell a másik Félnek megküldeni és 
azt az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 
a) kézben és az átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában 
b) ajánlott postai küldeményként vagy valamely hivatalos futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a 

kézbesítés időpontjában 
c) fax vagy e mail útján történő küldés esetén az átvételt igazoló értesítés keltekor. 

 
79. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán 

akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 
 

80. Felek a jelen szerződés megkötésekor figyelemmel voltak a Kbt. 135. § (11) bekezdésében foglalt 
rendelkezésre is, mely szerint semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-ának (4) 
bekezdésében lehetővé tett eset kivételével – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon 
rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó 
jogkövetkezmények alkalmazását. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen szerződésnek nincs olyan 
rendelkezése, mely a jelen pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezést sérti. 
 

81. Vállalkozó tudomásul veszi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeleten, és 
az Állami Számvevőszék 2011. évi LXVI. törvényen alapuló a szerződéssel összefüggő ellenőrzési 
jogosultságát. Vállalkozó az ellenőrzést tűrni köteles, Vállalkozó továbbá a szerződésben vállalt 
kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az 
ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult szervezetek bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre 
bocsátani, továbbá az ellenőrzéshez szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését 
biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni.  
 

82. Vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy a szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, és tudomásul veszi, hogy a 
nyilatkozatban foglaltak változása esetén Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles. 
 

83. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. §-a alapján 
köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző 
szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a 
megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre 
bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.  
 

84. Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés alapján ellátott feladataihoz kapcsolódó sajtótájékoztatót tart, 
sajtó-nyilvános eseményen vesz részt köteles erről a Megrendelőt előzetesen értesíteni. A 
sajtótájékoztatón, sajtó-nyilvános eseményen, a sajtó részére tett nyilatkozatban, egyéb tájékoztatásban 
köteles rögzíteni, hogy a szóban forgó feladatokat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, 
mint Megrendelő részére végezte. A Vállalkozó a Megrendelő megjelölése nélkül nem jogosult a sajtó-
nyilvános fellépésre. 
 

85. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy szerződésszerű teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelőre, 
továbbá a jelen szerződés szerinti projektre hivatkozzon, azt anyagaiban feltüntethesse a Megrendelővel 
egyeztetett formában. 
 

XII. Mellékletek 
 
86. Jelen szerződés – külön csatolás nélkül is – elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
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1. számú melléklet: Ajánlati felhívás  
2. számú melléklet: Műszaki leírás  
3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
4. számú melléklet:  Titoktartási nyilatkozat minta 
5. számú melléklet:  Teljesítés igazolás minta 

 
87. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés mindenkori melléklete a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja 

(ideértve a tisztázó kérdést, és a rá adott választ is), abban az esetben is, ha jelen szerződéshez fizikai 
értelemben nem kerültek csatolásra. Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelentik, hogy 
amennyiben a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja és a jelen szerződés ellentmond egymásnak, 
abban a nem várt esetben a szerződés rendelkezései az irányadóak. 

 
A szerződő felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
A szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.  
 
Budapest, 2017.               Budapest, 2017.   

 
Megrendelő képviseletében: 

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

Szijártó Zoltán 
elnök 

Vállalkozó képviseletében: 
 

.......................................................... 
……… 
…….. 

 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
dr. Lantos Ottó gazdasági vezető 

 

Ellenjegyzem:  
……………………………….. 

 

jogilag szignálta: 
dr. Galambos Stella jogtanácsos 
……………………………….. 
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4. sz.  melléklet 
Titoktartási nyilatkozat 

 
1.         Alulírott (név, lakcím, beosztás vagy munkakör, munkáltató cégneve, székhelye)   
 
……………………………………………………………………………………………….  
 
……………………………………………………………………………………………….  

 
tudomásul veszem, hogy a ………………………………………………… tárgyú vállalkozási szerződés 1. 
számú mellékletéhez (a továbbiakban: szerződés) kapcsolódó feladataim ellátása során a tudomásomra 
jutott, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által bizalmasnak tekintett információkat 
titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom 
illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására.   
 
2.         Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen személyek 
hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, 
felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve 
ezek tartalmának rögzítésére semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok. 
 
3.         Kijelentem, hogy az 1. pont szerinti munkáltatóm a szerződés IX. fejezetét velem megismertette, az 
abban foglaltakat megértettem, és tudomásul vettem. 
 
4.         Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési jog 
megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló jogviszonyom megszűnése, 
stb.) a KIFÜ-nek vagy rendelkezése szerint a munkáltatónak köteles vagyok átadni. 

 
5.         Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de 
legalább öt évig terhel. 
 
6.         Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt a KIFÜ vagy a munkáltatóm 
kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthet velem szemben. 
 
Kelt:…………………………, 201…. …………………. 
                                                                                          ……………………………………… 
                                                                                                             (név, aláírás) 

5.  
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5. számú melléklet: Teljesítés igazolás minta 
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V. 

A DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEI 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 
 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Miután az Önök ajánlati felhívásának és dokumentációjának feltételeit a mellékletekkel együtt 
megvizsgáltuk – amelynek kézhezvételét és elfogadását ezennel igazoljuk – ajánlatot teszünk 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” 
tárgyában, a dokumentációban részletezett követelménynek megfelelően, a felolvasólapon megjelölt 
összegért. 

A feladat teljesítését az ajánlatunkban szereplő feltételek mellett elvállaljuk. Vállaljuk továbbá, hogy 
nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint a műszaki leírásban megfogalmazott feladatot az 
ajánlatkérő elvárásainak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően a Felolvasólapon szereplő árakért és 
díjakért. 

Vállaljuk, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat 
és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. 

 
…………………, 20    év                 hónap       nap 
 
 
 
 ................................................ 
 cégszerű aláírás 
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1/A. SZÁMÚ MELLÉKLET 

NYILATKOZAT 
 
 

Nyilatkozunk a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás 
kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint  
 
mikrovállalkozásnak minősül  
 
vagy  
 
kisvállalkozásnak minősül  
 
vagy  
 
középvállalkozásnak minősül  
 
vagy 
 
nem KKV (a megfelelő aláhúzandó). 
 
 
 
…………………, 20    év                 hónap       nap 
 
 
 
 ................................................ 
 cégszerű aláírás 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
FELOLVASÓLAP 

 
1. Ajánlattevő 

Neve (megnevezése)  

Székhelyének címe  

Cégjegyzékszáma  

Adószáma  

Kapcsolattartó neve  

Telefon  

Telefax  

E-mail cím  

 
2. Az ajánlat tárgya: „Corvina kiállítás kivitelezése” 
 
3. Értékelési szempontok szerinti vállalások: 

Értékelési szempont Vállalás 

1. 
a) Költségvetés alapján adott nettó vállalkozói díj [Ft]  
b) 5 % tartalékkeret ([a]*0,05 nettó):  
c) Mindösszesen vállalkozói díj (a+b) [Ft]1  

2. 
 

Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakember bevonása (Ajánlatkérő 
maximálisan 2 fő bevonását értékeli)2 

……. fő 

3. Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a 
helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc)3 ………perc 

……………….. , 20   év                      hónap        nap 
 ………………………………………………. 

cégszerű aláírás 

                                                   
1 Az 1. részszempont (Mindösszesen nettó vállalkozói díj (Ft)) esetén, Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentum 2. számú melléklet szerinti 
ajánlati árát ismerteti a bontáson, és ezen árat értékeli. Csak pozitív egész számok adhatók meg vállalásként, forintban. A megadottól (Ft) eltérő 
mértékegységben kifejezett mennyiség, illetve nem pozitív egész számok esetén az ajánlat érvénytelen. Legkedvezőbb az érték Ajánlatkérő 
számára, ha Ajánlattevő az 1. részszempont esetén minél alacsonyabb vállalást tesz. 
2 Az értékelés módszere a 2. bírálati szempont (Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakember bevonása (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli)) tekintetében a pontozás, az alábbiak szerint: 
2 fő bevonás esetén  = 10 pont 
1 fő bevonás esetén  = 5 pont 
0 fő bevonás esetén  = 0 pont 
Az 2 fő bevonásán felüli vállalás esetén Ajánlatkérő egységesen 10 pontot ad. 
Az ajánlattevőnek ajánlatában a szerződés teljesítésében személyesen részt vevő kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakembert (Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) kell bemutatnia a közbeszerzési dokumentum 7. számú 
melléklete szerint. 
Ajánlakérő csak azon szakember bevonását tudja elfogadni, aki legalább 1db kiállítással kapcsolatos installációban részt vett.   
A szakembernek a közbeszerzési dokumentumok 8. számú melléklete alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a 
szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. 
3 Az 3. részszempont (Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc))) 
esetén, pozitív egész számban kifejezett érték adható meg, percben. Minimum 30, maximum 120 perc vállalható. A megadottól eltérő 
mértékegységben (perc) kifejezett érték, illetve nem pozitív egész számok esetén, továbbá a maximális 120 percnél hosszabb helyszínre érkezés 
vállalási esetén az ajánlat érvénytelen. Legkedvezőbb Ajánlatkérő számára, ha Ajánlattevő minél alacsonyabb vállalást tesz. A legkedvezőbb 
értéken (minimális 30 percnél) felül megajánlott vállalás esetén ajánlatkérő minden esetben a maximális pontszámot adja. 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A KBT. 62. § SZERINTI  
NYILATKOZAT 

 
Alulírott ................................(név), mint a(z) ......................................................(cégnév, székhely) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által 
kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

n y i l a t k o z o m 
 

hogy a(z) ………………………………………………………………………. Ajánlattevővel 
 

szemben nem állnak fenn 
 

a közbeszerzési törvény 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok.  
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében nyilatkozom, hogy cégünk olyan társaságnak 
minősül, melyet  
 

¨ nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy  
¨ amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  
 
(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni) 
 

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges: 
 

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 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 
neve és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi: 

 
 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
  
  
  
  

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat kitöltése (aláhúzása) szükséges: 

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

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általunk bevont 
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a 
Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdés szerinti kizáró okok. 

..................................., 20       év                         hónap      nap   
 

    ...................................... 
         cégszerű aláírás 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

 
A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI  

 
NYILATKOZAT 

 
 
 

Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cégnév, 
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által 
kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

nyilatkozom, hogy 
 
nem veszek igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 
 
 
 
 …………………20       év                             hónap         nap 
 
 
 ……………………………….. 
 cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert 
alvállalkozók megnevezését. 



52 
 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS SZERINTI  
NYILATKOZAT* 

 
 
Alulírott …………………………………………. (név), mint a …………………………… (cégnév, 
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által 
kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban  
 

nyilatkozom, hogy 
 
A) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés 
teljesítéséhez az alábbi részbe kívánok alvállalkozót igénybe venni: 

§  
§  
§  

 
vagy 
 
B) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés 
teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót. 
 
 
C) A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a 66. § (6) bekezdés a) pontjában 
megjelölt részek tekintetében az alábbi – az ajánlat benyújtásakor már ismert - alvállalkozó(ka)t veszem 
igénybe: 
 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában 
megjelölt rész Alvállalkozó neve, címe, adószáma 

  
  
  

 
 ………………………20       év                       hónap           nap 
 
 

                                                                          ……………………………….. 
 cégszerű aláírás 
 
* Minden esetben az ajánlattevő esetében igaz kijelentés aláhúzandó, illetve értelemszerűen kitöltendő. 
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A KÖRNYEZETVÉDELMI, SZOCIÁLIS ÉS MUNKAJOGI KÖVETELMÉNYEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A 

KBT. 73. § (5) BEKEZDÉS SZERINT 
Az alábbiakban tájékoztatást adunk a közbeszerzési eljárások ajánlattevőinek azon szervezetekről, akiktől 
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekre vonatkozó azon kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni tájékoztatást lehet kérni: 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelősége 
1056 Budapest, Bástya u. 35. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügyelősége 
1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 

 E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 

Adózás: 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-5100 
Fax: +36-1-428-5382. 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 

Környezetvédelem: 
Pest Megyei Kormányhivatal 
1052 Budapest, Városház utca 7. Ügyfélszolgálat telefon  
(1) 328-5812 
(1) 485-6957 
(1) 485-6926 
E-mail pest@pest.gov.hu  

Egészségvédelem: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Cím: 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. 
Központi telefonszám: 06-1-795-1100 
Fax: 06-1-795-0012  

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.  
Telefonszám: 06-1-795-54-78 
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu  

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai 
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság  
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.  
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810  
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Email: bbk@mbfh.hu  

A végzett tevékenység leírása: Budapest főváros valamint Pest megye közigazgatási területén a 
bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben – jogszabályban meghatározott esetek kivételével 
– első fokon jár el. 
 
A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket 

tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke 
 

- 87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről 
- 98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek 

alkalmazásáról 
- 29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról 
- 105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról 
- 138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról 
- 111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről 
- 100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó 

egyenlő díjazásáról 
- 182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és 

felszámolására irányuló azonnali lépésekről 
- bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli Jegyzőkönyve az 

ózonréteget lebontó anyagokról 
- a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról 

szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény) 
- Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról 
- Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi 

anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 
10.) és annak három regionális jegyzőkönyve 
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

 
A KBT. 76. § (3) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI ÉRTÉKELÉSHEZ FIGYELEMBE VETT SZAKEMBEREK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
Alulírott ____________________(név), mint a(z) ______________________________ (cég) _________________________(székhely) cégjegyzésre jogosult 
képviselője a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban ezúton nyilatkozom, hogy az alábbi kiállítás installációs gyakorlattal rendelkező szakembert/szakembereket kívánom a teljesítésbe bevonni. 
 

  
Szakemb

er 
megnevez

ése 
 

 
Munkált
ató neve 
és címe 

 

 
Szakmai tapasztalat bemutatása  

 
Időtartama 

(év/hó – 
év/hó) 

 

Ellátott feladatok részletes bemutatása 
Projekt megnevezése 
Projekt szakmai tartalma 
Projektben betöltött munkakör/funkció 
Főbb tevékenységek és feladatkörök a projektben 

1. fő      
2. fő      
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   ____________________________________ 
   (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

                                                                                                       meghatalmazott képviselő aláírása) 
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 

SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA 
 
 

Alulírott ____________ (név), mint a _________________ (cégnév, székhely) Ajánlattevő által ajánlott 
__________________ szakember kijelentem, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által 
kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő nyertessége 
esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek. 
 
Kijelentem, továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a 
szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan a szakmai 
tapasztalatomat bemutatták. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra vonatkozóan, 
amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 
 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  

(szakember saját kezű aláírása) 
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9. SZÁMÚ MELLÉKLET  
 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL 
 
 
Alulírott ____________________(név), mint a(z) ______________________________ (cég) 
_________________________(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett „Corvina kiállítás kivitelezése”  tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
 

nyilatkozom, hogy 
 

cégünknél változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ____________________________________ 
 cégszerű aláírás 
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