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I. TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
 
 

Tisztelt Ajánlattevők! 
 
Ajánlatkérő célja jelen közbeszerzési dokumentáció kiadásával, hogy az esélyegyenlőség és a 
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával valamennyi ajánlattevő számára elősegítse a 
sikeres ajánlattételt, ennek érdekében felhívjuk szíves figyelmüket néhány olyan előírásra, melyet az 
ajánlat összeállítása és benyújtása során feltétlenül be kell tartaniuk: 
 

1. Jelen közbeszerzési dokumentáció az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételek 
értelmezésére, kiegészítésére, valamint az egyéb, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (Kbt.) és/vagy a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő ajánlati feltételek 
rögzítésére szolgál.  
 

2. Az ajánlat kidolgozásának alapját az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési 
dokumentáció és a Kbt. 56. §-ában foglaltak alapján adott kiegészítő tájékoztatás együttesen 
képezik. 
 

3. Jelen közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító 
felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt 
kezelendő. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen 
közbeszerzési dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat 
összeállítására és benyújtására vonatkozóan. A közbeszerzési dokumentáció és az eljárást 
megindító felhívás esetleges ellentmondása esetén mindenkor az utóbbi az irányadó. 
 

4. Ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban 
közölt információkat bizalmasan kell kezelniük, melynek tartalmáról harmadik félnek 
információt nem szolgáltathatnak, kivéve, ha ez az ajánlat elkészítéséhez, illetve az esetleges 
jogvitát rendező eljárások lefolytatásához szükséges. 
 

5. Ajánlattevőknek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott valamennyi tartalmi és formai követelménynek megfelelően kell az ajánlatukat 
elkészíteniük és benyújtaniuk. 

 
6. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás során kapcsolattartásra kizárólag 

írásban kerülhet sor. Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható 
kapcsolattartási formát. Ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az 
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, az eljárást megindító felhívás 1. pontjában email 
címen vagy fax-számon. A beérkezés tényét és időpontját vita esetén ajánlattevőnek kell 
tudnia igazolni. Telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a versenysemlegesség 
elvének biztosítása érdekében ajánlatkérő nem válaszol. 

 
7. Az ajánlat benyújtásával ajánlattevő ajánlatot tesz a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő 

köteles a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkát az eljárást megindító felhívásban, 
a jelen közbeszerzési dokumentációban, illetve a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban 
meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint, a vonatkozó jogszabályok, 
szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett 
megvalósítani. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentációban és a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra. 
 



8. Az ajánlatkérő határidőn túli ajánlatot nem fogad el. A postai úton, vagy más 
módon, késedelmesen beérkező ajánlatot ajánlatkérő – a késedelem okának és felelősének 
vizsgálata nélkül – öt évig megőrzi. 

 
9. Az igazolások benyújtása során a dokumentációban található – mellékletként 
megjelölt – minta formanyilatkozatokat, illetve mintadokumentumokat cégszerűen aláírva, 
változatlan tartalommal, eredeti vagy másolati példányban kell benyújtani. Ajánlattevők 
számára a minták alkalmazása ajánlott, de nem kötelező. Amennyiben ajánlattevő más 
mintákat kíván alkalmazni, azok adattartalmának teljességéért, az előírásoknak való 
megfelelőségéért ajánlattevő felel. 
 
Ajánlatkérő a következőek alapján javasolja Ajánlattevőknek a közbeszerzési ajánlat 
elkészítését:  
 

AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐIG BENYÚJTANDÓ: Megjegyzés 

Fedőlap  

Tartalomjegyzék  

Felolvasólap (1.sz. minta)  

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint (2. sz. 
minta) 

 

Közös ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerint 
(3. sz. minta) 

/szükség esetén/ 
 

Nyilatkozat kizáró okokról (4. sz. minta)  

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
(5. sz. minta) 

 

Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről (6. sz. minta)  

Nyilatkozat a szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról (7. 
sz. minta) 

 

Nyilatkozat tartalmi egyezőségről (8. sz. minta)  

Meghatalmazás (9. sz. minta) /szükség esetén/ 

Közös ajánlattevői megállapodás (10. sz. minta) /szükség esetén/ 

Bevont szakember szakmai tapasztalatára vonatkozó nyilatkozat (11. sz. 
minta) 

 

Nyilatkozat változásbejegyzésről (12. sz. minta)  

Árazott költségvetés (13. sz. minta)  

Nyilatkozat többlet-referenciáról a bírálat körében (14. sz. minta)  

Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta másolata  

AZ AJÁNLATTEVŐ 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINT FELSZÓLÍTÁSÁRA 
BENYÚJTANDÓ: 

Pénzügyi alkalmasság igazolására benyújtott banki dokumentumok a 
felhívás III.1.3. pontja alapján 

 

Alkalmasság körében bemutatott szakember végzettségének igazolása 
(egyetemi oklevél vagy PhD oklevél) 

 

Alkalmasság körében bemutatott referenciákra vonatkozó nyilatkozat 
múzeumi vagy színházi díszlettervezésre vonatkozóan (15. sz. minta) 

 

Alkalmasság körében bemutatott referenciákra vonatkozó nyilatkozat 
AR/VR tervezés vonatkozásában (16. sz. minta) 

 

 
 



10. Az ajánlatban nem lehet áthúzás, átírás vagy betoldás, illetve csak abban az esetben, ha erre 
az ajánlattevő által elkövetett hibák javítása céljából van szükség, továbbá az ilyen javításokat 
az ajánlatot aláíró személy vagy személyek kézjegyükkel és a javítás dátumával ellátják. 
Az ajánlatban 0.- Ft-os megajánlás teljes költségvetési sorok vonatkozásában nem 
szerepelhet. 

 
11. Az ajánlatban a nettó ajánlati árat kizárólag magyar forintban (HUF) lehet megadni. 

 
A nettó ajánlati árnak fix áraknak kell lennie, azaz ajánlattevők semmilyen formában és 
semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 
A nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden olyan felmerülő költséget 
– függetlenül azok formájától és forrásától (pl. adók, járulékok, díjak, illetékek, stb.) – amelyek 
az ajánlat tárgyának teljes körű megvalósításához szükségesek, továbbá, hogy fedezetet 
nyújtsanak minden ajánlattevői kifizetési igényre.  
A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatti esetleges árváltozásokból 
eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is, figyelembe véve a szerződéstervezet 
vonatkozó rendelkezéseit. 
 

12. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti szervezettel köti meg a szerződést a Kbt. 
131. § (6) bekezdés szerinti vagy az esetlegesen halasztott időpontban. Amennyiben a Kbt. 
131. § (4) bekezdése szerinti szervezet nem írja alá a szerződést ajánlatkérő által megjelölt 
időpontban, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a szervezet a szerződés megkötésétől visszalép. 

 
13. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen bejelenteni 

ajánlatkérőnek minden, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 
hatálya alatt. 

 
14. Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a szerződés teljesítésére. Ajánlatkérő nem 

fogad el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy ajánlattevő elmulasztotta a közbeszerzési 
dokumentumok valamely részének átvételét. Ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön a 
közbeszerzési dokumentumok és az ajánlatkérő által a munkákkal kapcsolatban szolgáltatott 
bármilyen információ pontosságáról. 

 
15. A benyújtott ajánlat formai követelményeire az eljárást megindító felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentációban foglaltak az irányadók.  
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlat bármilyen összefűzését elfogadja, amely kizárja az ajánlat 
roncsolás-mentesen történő szétbontását, továbbá biztosítja annak könnyű lapozhatóságát. 
 
Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel 
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást 
(pl. az egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes 
iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 71-72. §-ainak alkalmazása 
esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet 
tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet számozni. A címlapot és 
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos 
számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való 
hivatkozása érdekében szükséges. 
 



Az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) papír alapú példányban, valamint egy arról készült 
elektronikus másolati példányban (CD/DVD-n vagy pendrive-on) kell benyújtani az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott formai követelmények betartásával.  
 
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)től írásos meghatalmazást kapott (kaptak).  
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel (szignóval), továbbá a módosítás dátumával kell ellátni. 
 
Az elektronikusan benyújtott ajánlat és a papíralapú ajánlat megegyezőségéről ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell.  
 

16. A Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében, ahol a Kbt. vagy az annak felhatalmazása alapján 
megalkotott külön jogszabály alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 
dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik 
– egyszerű másolatban is benyújtható. 
 

17. Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező iratjegyzékben található igazolások és 
nyilatkozatok benyújtását kéri ajánlattevőktől azzal, hogy a csatolt nyilatkozatok 
értelemszerűen és szükség esetén nyújtandók be. Ajánlatkérő bármely más nyilatkozati 
formátumot is elfogad, amennyiben annak tartalmából a közbeszerzési ajánlat és az elvárt 
nyilatkozati tartalom megismerhető.  

 
18. Ajánlatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett 

alvállalkozója a dokumentációt saját részére átvette. (Közös ajánlattétel benyújtása esetén 
elegendő a dokumentáció közös ajánlattevők (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozóik) 
valamelyike által történő átvétele.). A dokumentációt átvevő a dokumentációt harmadik 
(illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át. Az az 
ajánlattevő aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett alvállalkozója a dokumentációt saját 
számára (vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők csoportja számára) nem vette át, 
nem nyújthat be érvényesen ajánlatot, tekintettel arra, hogy a dokumentáció átruházására 
nincsen lehetőség. 

 
19. Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a 

felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki 
leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat. A közbeszerzési eljárás fajtájára 
tekintettel a benyújtott ajánlatnak maradéktalanul meg kell felelnie a műszaki leírás 
feltételeinek, eltérés esetén az ajánlat érvénytelen. Amennyiben a benyújtott ajánlat olyan 
feltételt tartalmaz, amely ellentétes a szerződéses feltételekben meghatározottakkal, az ajánlat 
érvénytelen. Azonban a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az 
ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek 
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti 
verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 69. § (2) bekezdése] kialakuló sorrendet nem 
befolyásolja. 

 
20. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az 

eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezetet, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 



során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve 
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes 
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró 
okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a 
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

i. ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 

ii. ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg. 

 
21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás 

feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 

 
22. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy 

magyar nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása 
és értékelése során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő 
általi felelős fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 
szerinti – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás 
készíttetésére. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció 
semmilyen más nyelven nem fogadható el. 

 
23. A jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt 

dokumentumokat fax vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő e-mail útján 
küldi meg a gazdasági szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében. Ajánlatkérő a fax 
megküldését legfeljebb háromszor kísérli meg. A megküldött dokumentum akkor is 
kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés sikerességéről faxjelentést kap, vagy 
ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé besorolásra került. Ajánlatkérő 
fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai úton küldje meg az 
egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja ki. 

 
24. A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a 

felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen 
következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint 
arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az ennek részét 
képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez 
szükséges. 

 
25. Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges módosítási 

javaslatokat nem vár. Kérjük a gazdasági szereplőket, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának 
megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel érdekében, a felhívásban és a 
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket. Ajánlatkérő felhívja a 
gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen 
felhatalmazása a Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan értelmező tájékoztatást adni. A 
Kbt., valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével 
kapcsolatban elsősorban a Közbeszerzési Hatóság adhat felvilágosítást. Javasoljuk az 



ajánlattevőknek, hogy jogértelmezési problémákkal összefüggésben felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadóhoz forduljanak. 
 

26. Ajánlatkérő – a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján – az alábbiakban ad tájékoztatást azoknak a 
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségéről), amelyektől az 
ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó 
tájékoztatást kaphat. 

 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Telefon: +36 (1) 476-1100 
Fax: +36 (1) 476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 

 
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Levelezési cím: 1369 Budapest, Pf. 481. 
Telefon: +36 (l) 795-1400 
Fax: +36 (l) 318-2570 
Honlap: www.kormany.hu 

 
NAV   

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Telefon: +36 (1) 428-5100 
Fax: +36 (1) 428-5382  
Honlap: www.apeh.hu 

 
Nemzetgazdasági Minisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.  
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.  
Telefon: +36 (1) 374-2700 
Fax: +36 (1) 374-2925 
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek 

 
Közbeszerzési Hatóság 
Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 166. 
Telefon: +36 (1) 882-8502 
Fax: +36 (1) 882-8503 
  Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 
 
 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Munkavédelmi 
és Munkaügyi Osztály 
9022 Győr, Jókai utca 12. 
Postacím: 9001 Győr, Pf. 601. 
Telefon: +36-96-795-871 
Fax: +36-96-795-875 
E-mail: munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu  Fax: +36 25/522-691 
    

http://www.antsz.hu/
http://www.apeh.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. IRATMINTÁK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
1. sz. minta 

 
FELOLVASÓLAP  

A KBT. 66.§ (5) BEKEZDÉSE SZERINT 
 

 
Alulírott………………….., mint a(z) ………………….. (székhely: ……………………) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció 
és szerződéstervezet részletes áttanulmányozását követően, annak feltételeit elfogadva, az alábbi 
ajánlatot tesszük a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és kivitelezési szolgáltatása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás felhívására: 

 

CÉGNÉV:  

CÉGJEGYZÉKSZÁM:  

ADÓSZÁM:  

SZÉKHELY:  

FAX:  

EMAIL:  

KAPCSOLATTARTÓ NEVE: 
EMAIL-CÍME: 
TELEFONSZÁMA: 

 

 

 

 
 

Nettó ajánlati ár:                                        HUF 

A bevont díszlettervező szakember szakmai 
tapasztalata1                                         HÓNAP 

A bevont AR/VR szakember szakmai 
tapasztalata2                                        HÓNAP 

Az alkalmassági feltételeken túl bemutatott 
referenciák darabszáma díszlettervezés 
vonatkozásában                                          DB 

 
 
Kelt: ……………………………………… 
 
 
 

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

 
  

                                                           
1 A megajánlható legalacsonyabb és legmagasabb érték: 12-120 
2 A megajánlható legalacsonyabb és legmagasabb érték: 12-72 



     
2. sz. minta 

 
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) és (4) BEKEZDÉSE 

SZERINT 
 

 
Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 

ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult képviselője - az ajánlattételi  felhívásban és a dokumentációban 
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, valamint a szerződéstervezet gondos áttekintése 
után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - ezennel kijelentem, hogy a  

 
„Komplex kiállítótér szakmai tervezési és kivitelezési szolgáltatása” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlatot tesszük: 

 
 

Nettó ajánlati ár:                                        HUF 

A bevont díszlettervező szakember szakmai 
tapasztalata3                                         HÓNAP 

A bevont AR/VR szakember szakmai 
tapasztalata4                                        HÓNAP 

Az alkalmassági feltételeken túl bemutatott 
referenciák darabszáma díszlettervezés 
vonatkozásában                                          DB 

 

Az ajánlat alátámasztására csatoljuk az ajánlati árhoz tartozó árazott költségvetést. 

Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, szerződéstervezetben valamint az esetlegesen 
kibocsátott kiegészítő tájékoztatásban foglalt valamennyi feltételt és előírást megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.  

Ajánlatunk az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, szerződéstervezetben 
meghatározottak teljes körét magában foglalja. Ajánlatunkat a szerződés megkötésére az 
ajánlattételi felhívásban előírt időpontig fenntartjuk.  

Kijelentjük, hogy a szerződést, amennyiben győztes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, 
készen állunk az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírtak szerint megkötni és a 
szerződés megkötése esetén azt teljesítjük.  

Nyilatkozunk továbbá a Kbt. 66. § (4) bek. szerint, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV törvény (Kkvt.) szerint: 

  

Mikro 

Kis 

Középvállalkozásnak minősül. 

nem tartozik a Kkvt. Hatálya alá.  
 

                                                           
3 A megajánlható legalacsonyabb és legmagasabb érték: 12-120 
4 A megajánlható legalacsonyabb és legmagasabb érték: 12-72 



(Kérjük a megfelelő rész aláhúzását!) 
 
 
 
 
Kelt: ………………………….. 

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

                       cégszerű aláírás                                                                                                                               
                                                                                                                        



3. sz. minta 
 

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) ÉS (4) BEKEZDÉSE 
SZERINT5 

 
 
 
Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési 
és kivitelezési szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként 
kívánunk indulni, illetve az eljárásban közös ajánlattevőként kívánunk ajánlatot tenni. 
 
 

1. ………………………………………………………………….......…(közös ajánlattevő 
neve) 

 
 

és 
 
 

2. ………………….......………………………………………………… (közös ajánlattevő 
neve) 

 
 
A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kijelentjük, hogy a felhívásban, a 
dokumentációban valamint az ajánlatkérőnek feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott 
követelményeket megismertük és azokat magunkra nézve kötelezőként, feltételek nélkül 
elfogadjuk. 
 
Kijelentjük, hogy a tárgyi felhívás által kért és általunk benyújtott dokumentumok valós 
információkat tartalmaznak. 
 
Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a szerződést a tárgyi felhívásban és dokumentációban 
rögzítetteknek, valamint az ajánlatunkban leírtaknak megfelelően megkötjük, továbbá a megadott 
feltételekkel és időhatárokkal, fenntartások és korlátozások nélkül maradéktalanul teljesítjük azt az 
ajánlat Felolvasólapján megjelölt ajánlati árért. 
 
A Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban jelöljük meg a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt: 
 
 Név:  …………………………………………… 
 Faxszám: …………………………………………… 
 Email:  …………………………………………… 
 
 
 
A Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kijelentjük továbbá, hogy cégeink a Kis- és 

                                                           
5 Az ajánlathoz abban az esetben kell kitöltve csatolni, amennyiben két vagy több ajánlattevő a Kbt. 35. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösen tesz ajánlatot. Ebben az esetben csatolni kell a közös ajánlattevők 
mindegyike által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az eljárást megindító felhívásban 
előírt valamennyi információt. A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 



középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, 
kis- és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak) az alábbiak szerint minősülnek6: 
 
 

1. közös ajánlattevő: …………….……………….……..…...……. (ajánlattevő neve, 
székhelye) 

 
KKV-nak minősül, 

ezen belül középvállalkozásnak minősül  □ 
ezen belül kisvállalkozásnak minősül  □ 
ezen belül mikrovállalkozásnak minősül  □ 

 
KKV-nak nem minősül    □7 

 
 

2. közös ajánlattevő: …………….……………….……..……...…. (ajánlattevő neve, 
székhelye) 

 
KKV-nak minősül, 

ezen belül középvállalkozásnak minősül  □ 
ezen belül kisvállalkozásnak minősül  □ 
ezen belül mikrovállalkozásnak minősül  □ 

 
KKV-nak nem minősül    □8 

 
 
 
 

Kelt: ……………………………………...…...  

 

 

 

 

………………………………………………. 

cégszerű aláírás 

 

 

………………………………………………. 

cégszerű aláírás 

 
  

                                                           
6 Ez a szakasz a közös ajánlatot tevők létszámától függően a szükséges számban ismétlendő. 
7Kérjük a négyzetbe vagy mellé tett, jól látható „X” jellel bejelölni! 
8Kérjük a négyzetbe vagy mellé tett, jól látható „X” jellel bejelölni! 



 
4. sz. minta 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL AJÁNLATTEVŐK ESETÉN 

 
 
 
 
Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 

ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult képviselője a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és 
kivitelezési szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel 
kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 

 
 
Kelt: ………………………… 
 
 
 
 
 
 
                                                                 ………………………………………. 
                                                                                   cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

5. sz. minta 
 

NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA 
TEKINTETÉBEN 

 
Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 

ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult képviselője az „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és 
kivitelezési szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárása során a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontja vonatkozásában ezennel kijelentem, hogy  

 
1) az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek. 
vagy 
2) az ajánlattevő olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, melynek a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3.§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs vagy nem képes 
megnevezni. 

vagy  
3) az ajánlattevőt nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pont 
a)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa(i)*:  

……………………(név) ………………..(állandó lakóhely) 
……………………(név) ………………..(állandó lakóhely)** 
 
Kelt: ……………………………………………. 
 
 
                                                                                           ………………………………… 
                                                                                                          cégszerű aláírás 
 
* A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§: 
„38. tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről 

szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 
huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet felett, 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, 

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

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a 
természetes személy ügyfél tevékenysége felett, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, 

illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá 
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető 

tisztségviselője; 
** Kérjük a megfelelőt megjelölni! 
 

 
 



6. sz. minta 
 

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN 
 

 
Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 
ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult képviselője a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és 
kivitelezési szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kijelentem, hogy cégünk a közbeszerzés 
teljesítéséhez az alábbiak szerint kíván alvállalkozó(ka)t igénybe venni9: 
 

cégünk a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t nem kíván igénybe venni 
 

vagy 
 

cégünk a közbeszerzés alábbiakban felsorolt részének (részeinek) teljesítéséhez kíván 
alvállalkozó(ka)t igénybe venni: 

………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………...…………………… 
 
A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kijelentem, a közbeszerzés fent megjelölt 
részei tekintetében igénybe venni kívánt – és az ajánlat benyújtásakor már ismert – alvállalkozóink 
az alábbiak: 

………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………
…………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………...…………………… 
 
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kijelentem, hogy 
a cégünk által igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet(ek) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 
 

Kelt: ………………………………………...  

 

 

 ……………………………………………... 

cégszerű aláírás 

 
  

                                                           
9A megfelelő rész megtartandó és kitöltendő, a felesleges részek törölhetőek. A Kbt. 2. § értelmében: 
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. 



 
7. sz. minta 

 
 

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
VÁLLALÁSÁRÓL 

 
 

 
Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 

ajánlattevő a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és kivitelezési szolgáltatása” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégünk vállalja 
az ajánlattételi felhívásban előírt szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítését.  

 
 
 
 

Kelt: ………………………………………... 

 

 

 

 

 ……………………………………………... 

cégszerű aláírás 

 
  



8. sz. minta 
 

NYILATKOZAT TARTALMI EGYEZŐSÉGRŐL 
 
 

 
Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 

ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult képviselője a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és 
kivitelezési szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a papír alapon és 
az elektronikusan benyújtott ajánlatok egyező tartalmúak. 

 
 
 
 

Kelt: ………………………………………... 

 

 

 

 

 ……………………………………………... 

cégszerű aláírás 

  



 
9. sz. minta 

 
MEGHATALMAZÁS10 

 
 

Alulírott(ak) meghatalmazom/meghatalmazzuk 
 
 

………………………………………………………………………………………-t, 
(meghatalmazott neve) 

 
hogy a(z) 

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

 (ajánlattevő neve) 
 

ajánlattevő nevében a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és kivitelezési szolgáltatása” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi feladatokat elvégezze: 
 
………………...…………………………………………………………………………………
.……………………..…………………………………………………………………………… 
……………………..……………………………………………………………………………. 

 
 

Kelt: …………………………… 
 
 
 

 
 

…………………………………………… 

meghatalmazott/meghatalmazottak 

aláírása 

…………………………………………… 

meghatalmazó/meghatalmazók 

cégszerű aláírása 

 
 

Tanúk:11 
1. tanú  2. tanú  

Név: ......................................... Név: ............................................. 

Lakcím: ......................................... Lakcím: ............................................. 

Sz.ig.sz.: ......................................... Sz.ig.sz.: ............................................. 

Aláírás: ......................................... Aláírás: ............................................. 

 

                                                           
10A meghatalmazás tárgya lehet pl. kötelezettségvállalás, kapcsolattartás, oldalszignálás, stb. Amennyiben különböző 
feladatok elvégzésére különböző személyeket hatalmaznak meg, akkor ennek megfelelően külön-külön 
meghatalmazásokat kell az ajánlatnak tartalmaznia! A meghatalmazást adó ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát a meghatalmazáshoz csatolni kell! 
11Tanúk alkalmazására nincs szükség abban az esetben, ha a természetes személy ajánlattevő a meghatalmazást saját 
kezűleg írta és aláírta, vagy a gazdálkodó szervezet ajánlattevő a meghatalmazást cégszerűen aláírta. 



10. sz. minta 
 
 

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött  
 
egyrészről 
…………………… (közös ajánlattevő neve, székhelye, képviselője), mint közös ajánlattevő 
 
másrészről  
…………………….(közös ajánlattevő neve, székhelye, képviselője), mint közös ajánlattevő 
 
(továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint. 
 
 
Fent részletezett Felek a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és kivitelezési 

szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével 
kapcsolatban – előzetesen – az alábbi megállapodást kötjük.  

 
1. Képviselet 
 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevő Felek teljes jogú képviseletére (az 
ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban a jognyilatkozatok megtételére, dokumentumok kiállítására és aláírására) a 
……………………………………. (közös ajánlattevő neve, székhelye) közös ajánlattevő 
részéről ………………………….. (képviselő neve, beosztása) teljes joggal jogosult.  
 
A tárgyi közbeszerzési eljárásban valamint a szerződés teljesítése során a Felek képviseletében 
a kapcsolattartása …………………………………… (közös ajánlattevő neve, székhelye) 
részéről ……………………………. (képviselő neve, beosztása) teljes joggal jogosult.  
 
2. A szerződés teljesítésének irányítása 
 
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy kerül kijelölésre:  
- ………………………….. (közös ajánlattevő neve) részéről …………………… 

(képviselő neve, beosztása) 
- ………………………….. (közös ajánlattevő neve) részéről …………………… 

(képviselő neve, beosztása) 
 

3. Felelősségvállalás 
 
Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt 
megismerték, megértették és azokat elfogadják.  
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.  
 
4. Feladatmegosztás 
 
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a következő:  



 

Elvégzendő feladat Közös ajánlattevők részéről a feladat 
elvégzéséért felelős 

  

  

  

  

 
Az egyes feladatok ellátása során a Felek a megvalósítás időtartama alatt folyamatosan 

egyeztetni kötelesek.  
 
A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.  
 
A Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül 

elfogadják és cégszerű aláírásukkal hitelesítik.  
 
 
 
Kelt: ………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………   …………………………………… 
                cégszerű aláírás         cégszerű aláírás 
 

 
 
 
 

  



11. sz. minta 
 

A TELJESÍTÉSBE BEVONT SZAKEMBER SZAKMAI TAPASZTALATÁNAK 
ALÁTÁMASZTÁSA12 

 
 

Teljesítésbe bevont szakember személyes 
adatai 

Név:  
Születési hely, idő: 
Lakcím: 

Szakember munkáltatója/megbízója: (szükség szerinti számban ismételhető) 
Név:  
Székhely:  
Képviselője:  
Telefonszám: 
A szakember által ellátott feladatkör: (pl.:építésvezető, művezető) 
…………………. 
Az igazolt szakmai tapasztalat mértéke (hónapokra vetítve, egész számban kifejezve) 
Naptári időszakban kifejezve: 
….. ÉV….. HÓNAP …. NAPJÁTÓL kezdően – ….. ÉV…..HÓNAP ……NAPJÁIG 
 
Igazolt hónapok száma egész számban kifejezve:  …….  

 
Szakember nyilatkozata: 

Alulírott, ……….……………………… mint a(z)……………………….. 
(székhely:……………………………) ajánlattevő/ közös ajánlattevő/alvállalkozó által a 
teljesítésbe bevont szakember ezennel kijelentem, hogy részt veszek a Szilsárkány Község 
Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és kivitelezési 
szolgáltatása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási 
szerződés teljesítésében. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén képes vagyok 
dolgozni, és dolgozni kívánok a fent jelzett közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljes 
időtartama során, az annak alapjául szolgáló közbeszerzési ajánlatban szereplő beosztásban, 
amelyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs 
más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való 
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná. 
Kelt: ………………………….. 
       ……………………………………… 
 
                                                                                    bevont szakember saját kezű aláírása 
Előttünk, mint tanúk előtt:  
 

/aláírás 1./ 
 
 
 
 

/aláírás 2./ 

Tanú 1. neve:  Tanú 2. neve: 

Lakcíme: Lakcíme: 

  

                                                           
12 Az igazoláshoz a táblázat a kellő számban többszörözhető, amennyiben több munkáltató/megbízó 

vonatkozásában kíván szakmai tapasztalatot igazolni.  



 
12. sz. minta 

 
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról 

 
 

Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 
ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult képviselője a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és 
kivitelezési szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
13. §-ában foglaltakra tekintettel ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevőt 
érintően 
 
a) változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. 
 
vagy 
 
b) változásbejegyzési eljárás van folyamatban, erre tekintettel az ajánlathoz a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást csatolom az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint. 
 
 
 
 

Kelt: ………………………………………... 

 

 

 

 

 ……………………………………………... 

cégszerű aláírás 

 
  



13. sz. minta 
 
 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 
 
 
Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 
ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult képviselője az „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és 
kivitelezési szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt 
gazdasági szereplő által ajánlott árat az alábbi költségvetés támasztja alá:  
 
 

Feladat 
megnevezése 

Mennyiség Nettó egységár Nettó ajánlati ár 

Kiállítótérben 
elhelyezett makett-
asztalok figurákkal 
(27,75 m2 
alapterületen, változó 
nagyságban és 
arányban (1,5x1,5 
métertől legfeljebb 
3x3 méter nagyságig) 

12 db   

Térelválasztó elemek 4 db   

Fegyverraktár: 
buzogány, pika, dárda, 
pallos, szablya, kard, 
tőr, íj, számszeríj, 
puska 

10 db   

App keretrendszer 
fejlesztés 
(keretrendszer az 
AR/VR tartalmak 
megjelenítésére iPad 
eszközre) 

1 db   

App grafikai tervezés 1 db   

Markerdefiníció (11 
db marker) 

1 db    

Állomásismertető 
keretrendszer 

1 db   

Makettekhez/ 
terepasztalokhoz 
kapcsolódó interaktív 
tartalom kiakalítása 

12 db   

AR jelmezfotó 1 db   

VR tartalmak 
(lovasroham, terció, 
betekintés a hárembe, 
Zrínyi beszéde, korbeli 
nap egy várban) 

5 db   



Múzeumpedagógiához 
kapcsolódó szakmai 
tartalom készítése min. 
5 szerzői ív 
terjedelemben 

1 db   

 
 
 

Kelt: ………………………………………... 

 

 

 

 

 ……………………………………………... 

cégszerű aláírás 

 
 
 



14. sz. minta 
 
 

NYILATKOZAT TÖBBLET-REFERENCIÁRÓL A BÍRÁLAT KÖRÉBEN 
 

 
 
Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 
ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult képviselője a „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és 
kivitelezési szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt 
gazdasági szereplő által megajánlott többlet-referenciát az alábbiak szerint igazolom: 
 

 

Szerződés 
mennyisége 

Teljesítési idő 
(kezdő és befejező 

napja év/hónap/nap 
bontásban) 

A szerződést kötő 
másik fél neve, 

címe 

A szerződés tárgya 
(olyan részletességgel, hogy 
abból az előírt alkalmassági 
minimumkövetelménynek 
való megfelelés kétséget 
kizáróan megállapítható 

legyen) 
    

    

    
 

 
Kelt: ………………………………………... 

 

 

 

 

 ……………………………………………... 

cégszerű aláírás 

 
  



 
15. sz. minta 

 
AZ ALKALMASSÁG KÖRÉBEN BEMUTATOTT REFERENCIA  

múzeumi vagy színházi díszlettervezésre vonatkozóan 
 
 
 
 
Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 
ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult képviselője az „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és 
kivitelezési szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
13. §-ában foglaltakra tekintettel ezúton nyilatkozom, hogy a közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
III.1.3.) M2. pontjában rögzített alkalmassági követelménynek  az alábbi referencia alapján felelek 
meg: 
 
 

Szerződés 
mennyisége 

Teljesítési idő 
(kezdő és befejező 

napja év/hónap/nap 
bontásban) 

A szerződést kötő 
másik fél neve, 

címe 

A szerződés tárgya 
(olyan részletességgel, hogy 
abból az előírt alkalmassági 
minimumkövetelménynek 
való megfelelés kétséget 
kizáróan megállapítható 

legyen) 
    

    

    

 
 
Nyilatkozom, hogy a fent nevesített szerződés(ek) teljesítése a jogszabályoknak és a szerződési 
feltételeknek megfelelően történt.  
 
 

Kelt: ………………………………………... 

 

 

 

 

 ……………………………………………... 

cégszerű aláírás 

 
  



 
16. sz. minta 

 
 

AZ ALKALMASSÁG KÖRÉBEN BEMUTATOTT REFERENCIA  
AR/VR tervezésre vonatkozóan 

 
 
 
 
Alulírott ………………, mint a(z) .....…...................................... (székhely: …..............................) 
ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult képviselője az „Komplex kiállítótér szakmai tervezési és 
kivitelezési szolgáltatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
13. §-ában foglaltakra tekintettel ezúton nyilatkozom, hogy a közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
III.1.3.) M3. pontjában rögzített alkalmassági követelménynek  az alábbi referencia alapján felelek 
meg: 
 
 

Szerződés 
mennyisége 

Teljesítési idő 
(kezdő és befejező 

napja év/hónap/nap 
bontásban) 

A szerződést kötő 
másik fél neve, 

címe 

A szerződés tárgya 
(olyan részletességgel, hogy 
abból az előírt alkalmassági 
minimumkövetelménynek 
való megfelelés kétséget 
kizáróan megállapítható 

legyen) 
    

    

    

 
 
Nyilatkozom, hogy a fent nevesített szerződés(ek) teljesítése a jogszabályoknak és a szerződési 
feltételeknek megfelelően történt.  
 
 

Kelt: ………………………………………... 

 

 

 

 

 ……………………………………………... 

cégszerű aláírás 

 
 

  



 
 

III. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 

A szolgáltatás megrendelése a Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft által a TOP-1.2.1-15-
GM1-2016-00005 azonosítószámú projekt keretében nyert beruházás részeként valósul meg. A 
Pannonhalma területén lévő, volt TSZ-műhelyek épületben kerül kialakításra az a komplex 
kiállítótér, amelynek szakmai tervezése és komplex megvalósítása a vállalkozó feladata.  

A kiállítótérben tervezetten 12 db terepasztal, makett (Nikápoly, Nándorfehérvár, Kenyérmező, 
Végvárrendszer, Szolnok, Szigetvár, Sziszeki ütközet, Mezőkeresztes, Érsekújvár, Eszék, Buda, 
Zenta) kerül elhelyezésre, összesen együttesen 27,75 m2 alapterületen, változó nagyságban és 
arányban (1,5x1,5 métertől legfeljebb 3x3 méter nagyságig), valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb 
kiállítási dísztárgyak, térelválasztó elemek (Huszita szekérvár, Mohács falikép, Mohács térelválasztó 
elem,, Szultáni sátor és berendezése, Fegyverraktár és fegyverek)  megtervezése, kivitelezése és 
elhelyezése a szakmai feladat. A kiállítási tematika: várostromok és csaták Magyarországon a török 
hódoltság idején.  

A kétdimenziós tárgyakhoz kapcsolódóan a modern múzeumpedagógiai elvek szem előtt tartásával 
virtuális és alternatív valóságot létrehozó elektronikus szolgáltatás kialakítása. A tartalom egy 3D-s 
modellező szoftverben készítendő, majd egy Gaming Engine keretrendszerben szükséges a mozgás 
animációk programozása. Az optimalizált modellek az animációkkal együtt egy AR (Augmented 
Reality) szoftverbe való fordítással jelenjenek meg az eszköz kameraképén keresztül. Az alkalmazás 
egy linkről letölthető önálló tabletes alkalmazás, saját alkalmazás ikonnal / betöltő képernyővel. A 
felépített 3D-s tartalom minimum 5 millió poligon számú lehet, az FPS szám minimuma 60. A 
technikai eszközöket Ajánlatkérő biztosítja az üzembehelyezéshez. 

A tableteket valamint a szükséges technikai eszközöket az Ajánlatkérő szerzi be a fejlesztővel 
történt egyeztetést követően. 

A kiállítási tárgyakhoz kapcsolódóan a szakmai megvalósítás során a történelemi hűségre törekvés 
kiemelkedően fontos, ezért az elkészülő egyes kiállítási elemekhez történész által összeállított 
ismeretterjesztő és tájékoztató anyag (tudástár) elkészítése szükséges legalább 5 szerzői ív 
terjedelemben, a kiállítási koncepcióhoz igazodva. A szerzői minőség feltüntetésén túl a létrehozott 
szakmai anyag felhasználási jogait Ajánlatkérő szerzi meg. 

Az elkészülő tudástárnak tartalmaznia kell az alábbiakat:  

- az egyes maketteken megjelenített történelmi események tényszerű és szakszerű 
ismertetése; 

- a kiállítótérben elhelyezett egyéb eszközökhöz kapcsolódó szakmai leírás; 
- a 8-14 éves korosztály számára megfelelő, figyelemfelkeltő vagy érdekességet tartalmazó 

rövid történet az egyes berendezési tárgyakhoz kapcsolódóan; 
- irodalomjegyzék és további ismeretterjesztő tartalmakra való utalás, amely tartalmak 

legalább 80%-ának elektronikusan és nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie. 

A megrendelés tárgya a fenti szolgáltatások összessége, amelyek egymásra tekintettel kerülnek 
kialakításra, létrehozásra és az elkészült kiállítótérben installálásra.  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § 
(3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban vagy egyéb közbeszerzési dokumentumban szereplő 
gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy 
megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé 
értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. SZERZŐDÉSTERVEZET 
 
 
 
  



V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

t e r v e z e t  

 

 

amely létrejött egyrészről a  

Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft.  

Székhely: 9090 Pannonhalma, Árpád u. 2/A. 

Képviseli: Dr. Török Péter ügyvezető 

Adószám: 20368335-2-08 

Cégjegyzékszám: 08-09-017344 

Nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága 

Telefonszám: +36/20 316-11-33 

E-mail: jegyzo@pannonhalma.hu      

mint "Megrendelő", 

 

másrészt 

Név: […]* nyertes ajánlattevő adatai 

Székhely: […]* nyertes ajánlattevő adatai 

Adószám: […]* nyertes ajánlattevő adatai 

Pénzforgalmi számla szám: […]* nyertes ajánlattevő adatai 

Pénzforgalmi szolgáltató: […]* nyertes ajánlattevő adatai 

Képviseli: […]* nyertes ajánlattevő adatai 

Nyilvántartó cégbíróság neve: […]* nyertes ajánlattevő adatai 
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mint „Vállalkozó”  

 

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon 

az alábbi tartalommal. 

 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) alapján “Komplex kiállítótér szakmai tervezési és kivitelezési 

szolgáltatása” tárgyban indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”). 

2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy 

Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek a jelen közbeszerzési 

szerződést kötik egymással. 

3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt, a műszaki 

leírásban és az árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott eszközöket és szolgáltatásokat 

a jelen szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő részére leszállítja és átadja, valamint a 

szolgáltatásokat megvalósítja. 

 

II. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 

 

1. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a Közbeszerzési Eljárás alapján kötötték meg, a Felek 

kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege tartalmazza. A 
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Közbeszerzési Eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés 

elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az 

alábbi dokumentumokra:  

- Felhívás, Dokumentáció, Műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok 

(amennyiben erre sor került); 

- Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel. 

2. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 

értelmezési nehézség esetén a legteljesebb és legmagasabb műszaki tartalmat megjelenítő 

dokumentum az irányadó. 

3. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

3.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok 

részét képezi Vállalkozó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés 

részét, Vállalkozó kötelezettségét képezik.  

3.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó 

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 

3.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó 

köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége 

mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a 

tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a 

változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt 

ügyletekről.  

3.4. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy 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 Kbt. 143. § (3) bek. a) vagy b) 

pontja szerinti feltételek bekövetkeznek, azaz: 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

3.5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a 

szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 

jogosult. 

3.6. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű 

Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 

adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

3.7. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette közbeszerzési 

eljárás előkészítése során. 



3.8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 133. §-tól a Kbt. 140. §-ig terjedő rendelkezések 

értelemszerűen irányadók. 

3.9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] 

kell eljárni. 

 

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

1. Jelen szerződés tárgya a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban foglalt, a szerződéssel 

érintett közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások nyújtása. 

 

2. A Vállalkozó által teljesítésének meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok szerinti 

műszaki specifikációnak, a Vállalkozó ajánlata részeként becsatolt specifikációnak, valamint 

azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a jelen szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve a Vállalkozó által az ajánlatában feltüntetésre kerültek. 

 

IV. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ  

 

1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyertes ajánlatában foglalt specifikációnak 

megfelelően a kiállítótérre vonatkozó koncepcióját kialakítja, a műszaki leírásban részletezett 

kiállítási elemeket és a hozzájuk kapcsolódó virtuális tartalmat megalkotja, a tudástárat létrehozza a 

szerződéskötést követően 365 napon belül.  

Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha magában foglalja a mellékletekben felsorolt összes 

feladat teljes körű megvalósítását a jelen szerződés szerinti dokumentumok által igazoltan. 

Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, amikor a felsoroltak közül valamennyi 

esemény megtörtént és valamennyi dokumentum a Megrendelő rendelkezésére áll.  

2. Megrendelő a jogszabályoknak és a szerződési feltételeknek megfelelő teljesítést követően 

teljesítésigazolást állít ki. 

3. Megrendelő nyilatkozik, hogy a kiállítási helyszínen folyó építkezési munkákra tekintettel 
előteljesítést a makettek/terepasztalok és egyéb fizikai berendezési tárgyak vonatkozásában csak 
annyiban tud elfogadni, amennyiben azok átvétele rendkívüli nehézség nélkül megszervezhető.  
4. Megrendelő nyilatkozik, hogy a tudástárra vonatkozó rész tekintetében korlátlan előteljesítést 
elfogad azzal a kikötéssel, hogy Vállalkozó garantálja az egyéb szerződési részekkel való 
összhangját. 
5. Megrendelő nyilatkozik, hogy az AR/VR tartalom vonatkozásában előteljesítést elfogad azzal a 
kikötéssel, hogy Vállalkozó garantálja az egyéb szerződési részekkel való teljes összhangját. 
 

V. TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK  

 

1. Vállalkozó a kiállítási tárgyakat a szállítás módjának megfelelő védelemmel ellátva, csomagolva 

szállítja le, és helyezi el a kiállítótérben. Megrendelő az AR/VR tartalmat a Megrendelő által 

biztosított, a Felek által egyeztetett eszközökre történő telepítést és próbaüzemet követően veszi 

át. Megrendelő a tudástárat elektronikus továbbítás útján veszi át. 

2. A teljesítés helye: H-9090 Pannonhalma, Mátyás király u. hrsz. 1041/2. 

3. Teljesítésigazolás kiadására jogosult Megrendelő részéről:  

Dr. Török Péter 



4. Alvállalkozók igénybevétele: A közreműködő magatartásáért a közreműködőt igénybe vevő fél 

úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

köteles Megrendelőnek minden, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, 

és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 

a Kbt-ben és a közbeszerzési ajánlatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

VI. SZERZŐDÉSES ÉRTÉK 

 

1. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Vállalkozónak fizetendő teljes összeg: 

Összesített nettó szerződéses ár: …………………….  Ft + a mindenkor hatályos ÁFA, mely 

szerződéses ár tartalmazza a teljes szolgáltatási ellenértéket. 

2. A jelen szerződés VI.1. pontjában meghatározott szerződéses ár tartalmazza minden átadásra 

kerülő termék, szolgáltatás, szellemi termék és jog ellenértékét, a szállítási költségeket, telepítési 

költségeket, a kiállítás tervezésének és berendezésének költségét, a kapcsolódó szolgáltatások 

ellenértékét, a Vállalkozó teljesítésével összefüggő minden egyéb jogcímen felmerülő költségeket. 

A fentiekben meghatározott áron felül Vállalkozó semmilyen jogcímen további díjat, költséget nem 

számíthat fel. A felmerülő bankköltség Vállalkozót terheli.  

3. A jelen szerződés VI.1. pontjában meghatározott szerződéses ár fix ár, amely a szerződés teljes 

időtartama alatt kötött, semmilyen körülmények között nem módosítható.  

4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján az 

ajánlati ár kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési 

eljárás során. 

5. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének pénzügyi 

fedezetével rendelkezik.  

 

VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

1. A jelen szerződés VI.1 pontjában meghatározott ellenértéket Megrendelő az írásban igazolt, 

szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással 

egyenlíti ki, a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül. 

A Számlán fel kell tüntetni a Megrendelő nevét (Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft.), 

címét (9090 Pannonhalma, Árpád u. 2/A.), adószámát (20368335-2-08).  

Megrendelő lehetővé teszi a részszámlázás lehetőségét egyrészt a tudástér vonatkozásában, 

másrészt az AR/VR tartalom vonatkozásában a Vállalkozó árajánlatában szereplő értékeknek 

megfelelően. Megrendelő lehetővé teszi részszámlázás lehetőségét a makettek/terepasztalok 

vonatkozásában az elkészült termékek 50%-ának hiánytalan és szerződési feltételeknek megfelelő, 

igazolt átadását követően.  

2. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, 

ami a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken 

felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Megrendelő nem vállal. 

3. Amennyiben a számla/számlák vagy a számlával/számlákkal együtt benyújtandó dokumentumok 

hiányosan vagy nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Megrendelő a hiányosság 

észlelésekor haladéktalanul tájékoztatja a Vállalkozót és a fenti határidő a dokumentumok ismételt 

vagy pótlólag történő benyújtásától számítva újra kezdődik.  

4. Tárgyi beszerzés nem tartozik az ÁFA törvény 142. §, azaz a fordított ÁFA hatálya alá. 



5. A számla – vagy részteljesítés elfogadása esetén számlák - benyújtásának legkorábbi napja: a 

teljesítés Megrendelő által történt írásbeli jóváhagyásától - a teljesítésigazolás kiállításától - számított 

1. munkanap, a számlát a Vállalkozó a teljesítést követő 15. napig köteles benyújtani.  

6. Megrendelői fizetési késedelme: 

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat 

megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is 

a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. 

 

VIII. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉREK ÉS SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK 

 

Megrendelő, a Ptk. 6:142. §-ra is figyelemmel nyomatékosan felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 

Szerződés hibátlan és határidőre történő teljesítéséhez kiemelt érdeke fűződik a szolgáltatás 

megrendeléséhez kapott uniós pályázati támogatás okán. 

1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható 

okból késedelembe esik, a napi 200.000.- HUF mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles, 

amely a teljesítési határidőt követő naptól külön bejelentés vagy értesítés nélkül esedékes. A 

késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. 

Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. Megrendelő a 

szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem 

érvényesítette. 

2. Meghiúsulási kötbér: Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, 

Vállalkozó érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú 

nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén a Vállalkozó az összesített nettó 30%-ának megfelelő összegű 

meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók 

abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakad. 

3. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

3.1. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 

írásban megtenni. 

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a 

még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint 

amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó 

felé továbbhárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen 

kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei által jogosultan Megrendelőre hárított kártérítést. 

A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. 

3.3. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről. 

4. Jótállás 

4.1. Vállalkozó jótáll azért, hogy az általa előállított vagy kialakított termékek újak, használatlanok 

és nincs olyan, hibás tervezésből, nem megfelelő anyagokból, vagy szakértelem hiányából, vagy a 

Vállalkozó cselekedetéből, mulasztásából származó hibája, amely a rendeltetésszerű, biztonságos 

használata során felmerülhet.  

4.2. A szerződés részeként létrehozott kiállítási tárgyakra, azok részegységeire, alkatrészeire, 

tartozékaira jótállás ideje az átadás-átvétel dátumától számított 12 hónap. 

4.3. A jótállásra (helyszíni garanciára) vonatkozó bejelentést követően 8 (nyolc) munkanapon belül 

a Vállalkozó köteles a hiba jellegét és a kijavítás várható időtartamát visszajelezni. Amennyiben 

Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti ezen kötelezettségét, úgy Megrendelő eljárhat a hiba 

kijavítása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére. A hiba elhárításával kapcsolatos összes 

költség a Vállalkozót terheli.   



 

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE 

 

1. Módosítás: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a 

Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a 

szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett 

jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 

Jelen szerződést a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani. 

2. Általános megszüntetés: 

Megrendelő a teljesítésig jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott 

határidővel, indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani a Vállalkozóhoz intézett írásbeli 

nyilatkozatával, de köteles Vállalkozó kárát megtéríteni. Vállalkozót azonban fokozott kárenyhítési 

kötelezettség terheli. 

3. Rendkívüli (szankciós) megszüntetés: 

3.1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 

azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel – a szerződést felmondani vagy attól 

elállni. Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha  

- Vállalkozónak felróható késedelem eléri a 30 napot; 

- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 

- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

- Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, 

hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást 

rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, 

felszámolásának kezdeményezéséről határoz; 

- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak  

- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez 

közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses 

kötelezettségek teljesítésére 

- a szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi 

- a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondási okok valamelyike bekövetkezik : 

Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az 

elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 

kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 

amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy 

a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen Szerződéssel 

összefüggésben. 

A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

4. Elszámolás: 

4.1. Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek 

az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 

kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 

amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy 

a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel 

összefüggésben. 



Amennyiben a szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatt 

kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 

4.2. A Felek a szerződést pénzügyileg teljesítettnek tekintik akkor, amikor a teljesítésigazolást (vagy 

részteljesítés esetén az utolsó teljesítésigazolást) követően Vállalkozó fizetési számlájára az 

ellenérték (vagy részteljesítés esetén az utolsó ellenérték-rész) megérkezik. 

 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

1. Irányadó jog: 

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a 

szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, 

engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

2. Bírósági alávetés: 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 

tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.  

Felek a jelen szerződésből eredően a jövőben felmerülő, helyi bíróság illetékességébe tartozó 

vagyonjogi jogvitáik elbírálására kikötik a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos 

illetékességét. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is.  

3. Határidők számítása: 

A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására napokban megállapított határidőbe 

a kezdőnapot nem kell beleszámítani. 

A hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely 

elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az utolsó hónapban 

nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le. 

Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. 

A határozott naphoz kötött jogszerzés a nap kezdetén következik be. 

A jelen szerződés alkalmazása során munkanap az a naptári nap, amely nem  

– szombat, kivéve a munka törvénykönyvéról szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdés 

felhatalmazása alapján kiadott NGM rendelet (NGM. r.) munkanapot,  

– vasárnap, 

– munkaszüneti nap, 

– az NGM r. szerinti pihenőnap. 

4. Környezeti szempontok: 

Vállalkozónak a Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során 

az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése során a 

dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók 

kerülnek kinyomtatásra. 

5. Jogról való lemondás hiánya: 

Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 

elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy 

kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

6. Szerződés bizalmas kezelése:  

Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó 

iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok nem 

tartalmazzák a Kbt. 44.§ (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket. 



7. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket 

és/vagy személyekre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti 

titokként kezeli. Vállalkozó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek 

nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. 

Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, 

teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként 

történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen szerződés lejáratát követően is 

korlátlan ideig terheli. 

8. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más 

körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére 

vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

9. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll 

fenn. 

10. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti munkával kapcsolatos tevékenysége során 

a Megrendelő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Megrendelő érdekeit sértő előnyöket, 

jogokat nem szerez. 

11. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására 

megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a 

polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé 

Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden 

befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak 

megtartásával saját kezűleg aláírták. 

 

Kelt: Pannonhalma, 2018. év […]. hó […]. napján 

 

 

 

 

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

Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft.    név:  

                 képviseletében:      képviseletében:  

        Dr. Török Péter ügyvezető     ……………….. 

              mint Megrendelő     mint Vállalkozó 
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