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NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Pályázó! 

 

A Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány nyílt pályázati eljárást folytat a jelen 

pályázati felhívásban nevezett feladat elvégzésére a felhívásban és a kiegészítő 

dokumentumokban meghatározottak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.  

 

1./ KIÍRÓ NEVE ÉS CÍME, KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

 

Megnevezés: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány 

székhelye:     8200 Veszprém, Cholnoky u.9./a. 

adószám: 18203590-1-19    

szervezet nyilvántartási száma: 19-01-0001599 

képviseli: Koronczai Péter 

E-mail: vfska1@gmail.com 

 

Kapcsolattartási pontok: 

 

Az eljárással kapcsolatban további információk az alábbi kapcsolattartási ponton 

szerezhetők: 

  

Név: Koronczai Péter     

Címzett: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány     

Postai cím: 8200 Veszprém, Cholnoky u.9./a.    

Telefonszám: 0036-30-9111-537    

E-mail cím: vfska1@gmail.com     

 

2./ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

Kiíró közbeszerzési eljárásnak nem minősülő, nyílt pályázati eljárást folytat le, melynek 

részletes szabályait a jelen pályázati felhívás tartalmazza. A nyílt pályázati felhívás, valamint 

a kiegészítő műszaki dokumentumok a Kiíró honlapján a:  

http://jeglovagok.hu/index.php?pg=menu&id=77 

elérési útvonalon 2020. január 28-től kerül közzétételre és legalább az ajánlattételi 

határidő lejártnak napjáig nyilvánosan elérhető lesz. 

 

3./ A PÁLYÁZAT TÁRGYA, MENNYISÉGE 

A pályázat tárgya a „Veszprém, Utánpótlás Jégcsarnok építése I. ütem” munkálatok teljeskörű 

kivitelezése a műszaki leírásban foglaltak szerint. 

 

Főbb kivitelezési feladatok és mennyiségi adatok: 

 

 

 

http://jeglovagok.hu/index.php?pg=menu&id=77
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Tervezési feladatok: 

  

Az engedélyezési tervdokumentációval összhangban lévő teljeskörű, minden szakágra 

kiterjedő kiviteli tervdokumentáció. 

 

Építészet: 

földkiemelés: 2050 m3 

helyszíni beton és vasbeton szerkezet: 700 m3 

előregyártott vasbeton vázszerkezet: 500 m3 

szendvicspanel elhelyezése: 1700 m2 

teherhordó trapézlemez elhelyezése: 2200 m2 

murvás felületű belső út: 4100 m2 

közmű csővezeték: 600 m 

 

Gépészet: 

40m3 földmunka 

88m csőszerelés 

4 db tűzcsapszekrény 

12db padlóösszefolyó 

 

Villamos: 

erőátviteli és világítási hálózat 

villámvédelmi rendszer kiépítése 

hő és füstelvezetés kiépítése 

automatikus tűzjelző berendezés kiépítése 

 

 

A részletes műszaki leírást a jelen pályázat 2. és 3. számú melléklete tartalmazza. 
 

Megrendelő és a nyertes pályázóként szerződő fél a szerződés megkötését követően az 

árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre 

kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. Felek az egyeztetésen csak a vállalkozó által az 

ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy 

magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a vállalkozó 

köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a 

változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a 

megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja 

jóvá a változtatást. Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről 

állapodnak meg, a szerződés módosítására a 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet vonatkozó 

szabályait megfelelően kell alkalmazni. A műszaki leírásban meghatározott 

követelmények, feltételek a Kiíró minimális előírásai, a Kiíró számára ezeknél kedvezőbb 

jellemzőkkel rendelkező termékekre, eljárásra, dologra is tehető ajánlat. Az egyenértékűség 

bizonyítása a pályázó felelőssége.  

4./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

Kivitelezési szerződés 

5./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  
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A szerződés határozott időtartamú. A kivitelezési feladatok teljesítésének véghatárideje 

(sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak napja): 2020. június 30. 

 

6./ A TELJESÍTÉS HELYE 

  

Veszprém, Tüzér utca Hrsz.:2166/1. 

 

7./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

 

 

Kiíró a nyertes ajánlattevő részére 4 részszámlázási lehetőséget biztosít. A részszámlák 

összege a Kiíró által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének 

megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás 

a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele 

a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes 

melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. A vállalkozói díj 

megfizetésére a vállalkozó általi teljesítés és a műszaki ellenőr javaslata alapján a Kiíró által 

ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla 

ellenében átutalással kerül kifizetésre. A pénzügyi teljesítés napja az a nap, amikor az 

utalással a bank a Kiíró bankszámláját megterheli. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés 

pénzneme: HUF. Késedelmes fizetés esetén Kiíró a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti 

mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá külön 

jogszabály szerinti költségátalányt fizet.  

 

 

8./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE 

 Részajánlat tételére nincsen lehetőség. Többváltozatú ajánlat nem tehető.  

9./ KIZÁRÓ OKOK 

9.1./ Kizáró okok: 

 

A jelen pályázati eljárásban nem lehet pályázó, aki 

 

a)  csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás alatt áll, önkormányzati 

adósságrendezési eljárás alatt áll; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) nem rendelkezik sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén 

legalább két év időtartamú működési idővel. 

 

9.2./ A kizáró okok fenn nem állásának igazolási módja: 

Pályázónak a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozata. Kiíró jogosult 

közhiteles adatbázisból a kizáró okok fenn nem állását ellenőrizni. 

10./ TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK 

A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani pályázata tartalmát, köteles továbbá 

a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a rendelkezésére 
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bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személynek tájékoztatást 

nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a közös (konzorcionális) pályázat esetén a 

konzorciumi résztvevőkkel, valamint a pályázó meghatalmazott jogi képviselőjével, illetve 

a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb 

szakértővel való kapcsolattartást, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is 

kiterjed.  

Ha a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette, 

a kiíró a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.  

 

A pályázó pályázatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti 

titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A pályázó nem tilthatja meg nevének, címének 

(székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy 

adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely értékelésre kerül. 

 

Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 

nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 

nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 

tájékoztatási kötelezettség alá esik.  

 

11./ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA ELŐÍRT HATÁRIDŐ, BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, MÓDJA: 

A pályázat benyújtására előírt határidő: 2020. február 13. 12:00 óra. Az eljárással 

kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó. 

 

A pályázatot írásban és zártan, az alábbi címen kell közvetlenül vagy postai úton kell 

benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig:  8200 Veszprém, Cholnoky u. 9/A. A postán 

feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, a pályázat, illetve az azzal 

kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a pályázót terheli.  

 A pályázati ajánlat benyújtásának módja:  

A pályázatot 1 példányban, nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával 

ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban kell 

benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „Utánpótlás Jégcsarnok kivitelezése 

– Pályázat, I. ütem”. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden 

költség az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti 

határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig 

sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő 

kockázat az ajánlattevőt terheli.  

 

A pályázatot géppel, vagy kitörölhetetlen tintával olvashatóan kell írni, és a nyilatkozatot 

tartalmazó helyeken alá kell írnia a pályázó cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy 

olyan személy(ek)nek, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy a pályázó nevében 

eljárjanak.  

 

 

12./ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

Pályázó a határidő lejártáig benyújtott pályázatához az ajánlatételi határidő lejártának 

időpontjától kötve van. Ezt követően a pályázat további módosítása kizárólag az 



 5 

elektronikus árlejtés során lehetséges azzal, hogy amennyiben a pályázó az elektronikus 

árlejtés során nem tesz ajánlatot, az ajánlati kötöttsége az elektronikus árlejtést 

megelőzően elektronikus úton benyújtott ajánlata vonatkozásában áll fenn. Az árlejtésben 

részt nem vevő pályázó a határidőre benyújtott ajánlatához, az árlejtésben résztvevő 

pályázó pedig az árlejtés keretében módosított ajánlathoz az elektronikus árlejtés 

lezárástól számított 30 napig van kötve. Kiíró a szerződéses tárgyalásokat az érvényes 

ajánlatnak az elektronikus árlejtés lezárásakor meglévő tartalma szerint az első helyen 

rangsorolt pályázóval kezdi meg.  

 Kiíró indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti a 

pályázókat a pályázatuk meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati 

kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 

időpontjától számított 30. napot. Amennyiben a pályázó a Kiíró által megadott 

határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy pályázatát a Kiíró által megjelölt 

időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik pályázó a pályázatát nem tartja fenn, az 

ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az 

értékelés során pályázatát figyelmen kívül kell hagyni. 

 

13./ A PÁLYÁZATI AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGE 

 A pályázat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a 

pályázót terheli. A Kiíró nem tartozik megtéríteni a pályázónak a pályázat elkészítésével 

összefüggésben felmerült bármely kiadásait. 

 

14./ A PÁLYÁZAT MÓDOSÍTÁSA VAGY VISSZAVONÁSA 

 A pályázó benyújtás után pályázatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja 

a pályázat benyújtására előírt határidő lejártáig. A pályázattételi határidő lejártát követően 

a benyújtott pályázat a Kiíró hozzájárulásával sem módosítható.  

 

Kiíró a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (3) bekezdése alapján 

a jelen felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja. 

 

15./  A DOKUMENTUMOK ÉS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

 A benyújtott pályázatát, és az eljárás során keletkezett dokumentumokat, jegyzőkönyveket 

Kiíró az eljárás befejezésétől annak eredményeként megkötött szerződés teljesítéséig, 

illetőleg amennyiben a pályázati eljárással, illetve a szerződés teljesítésével 

összefüggésben jogorvoslati eljárás indul, annak jogerős befejezéséig megőrzi. Kiíró a 

pályázat keretében megismert személyes adatokat a szerződés megkötéséről meghozott 

döntés időpontjáig kezeli. Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását 

adja ahhoz, hogy a pályázat körében személyes adatait kezelje a Kiíró. 

 

16./ HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS ÉS INDOKOLÁSKÉRÉS 

Ha a Kiíró megállapítása szerint a pályázó a pályázata lényegét nem érintő, formai okból 

hibás (hiányos) pályázatot nyújtott be, önként vagy a Kiíró felhívására pótolhatja a 

hiányokat. A hiánypótlás keretében kizárólag a pályázat lényegét nem érintő formai 

hiányok, hiányosságok pótolhatók. A hiánypótlás csak arra irányulhat, hogy a pályázat 

megfeleljen a pályázati felhívás, illetve a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás 

keretében nem lehet új közös pályázót bevonni az eljárásba, és a szakmai ajánlat sem 

pótolható. A pályázatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 
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igazolások tartalmának tisztázása érdekében Kiíró jogosult a pályázótól - határidő 

kitűzésével - felvilágosítást kérni. 

 

Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme 

lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan 

aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, a Kiíró az érintett ajánlati 

elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást kérhet pályázótól.  

 

17./ A PÁLYÁZATI AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE 

 

A Kiíró a pályázat érvényességét a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő leteltét követően 

állapítja meg. Ennek körében megvizsgálja azt, hogy a pályázat érvényes-e az alábbi 

rendelkezések alapján: 

 

A pályázat érvénytelen, ha: 

 

a) azt a pályázattételi határidő lejárta után nyújtották be; 

b) az elektronikus úton benyújtott fájl nem nyitható meg, nem jeleníthető meg,  

c) a pályázó a kizáró okok ellenére nyújtotta be pályázatát, 

d) a pályázó részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, 

e) pályázó a pályázati felhívásban meghatározott feltételektől eltérő ajánlatot tesz, 

f) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek; 

g) a pályázó az eljárásban hamis adatot szolgáltatott, illetve hamis adatot tartalmazó 

nyilatkozatot tett;  

h) a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát 

megsértette; 

i) a pályázó a hiánypótlást, a felvilágosítás megadását nem, vagy nem megfelelően 

teljesíti; 

j) a Kiíró az indokolást követően sem tartja az aránytalanul alacsonynak minősített 

árajánlatot elfogadhatónak, a gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetőnek. 

 

Ha a pályázat érvénytelen, a Kiíró a bírálati módszer alapján a pályázatot nem köteles 

értékelni. 

 

18./ A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI, MÓDSZERE 

 

Kiíró a pályázati kiírásnak megfelelő, azonos műszaki tartalmú ajánlatokat 

legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlat kiválasztásának szempontja 

alapján bírálja el.  

 

A Ptk. 6:76. §-a alapján az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya 

szerinti építési beruházás teljes körű kivitelezésére megajánlott, HUF-ban kifejezett 

egyösszegű átalányárnak minősülő összesített nettó vállalkozói díj képezi, melyet az 

árazatlan költségvetési kiírás tételeinek beárazásával és az esetleges kiegészítő 

tájékoztatás keretében feltárásra kerülő és Ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő tételek 

kiegészítő költségvetésbe felvételével és tételenkénti beárazásával határozza meg. 

Kiegészítő tételek közé felvételre csak azok a tételeket hagyja jóvá ajánlatkérő, amelyek 

az ajánlattételi felhívás és az annak részét képező dokumentáció műszaki tartalmának 
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teljeskörű, hiánytalan és megfelelő minőségben történő megvalósításához szükséges, de 

a dokumentációban szereplő költségvetés kiírásból hiányzik vagy kevés mennyiséggel 

vagy sok mennyiséggel szerepel. Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a 

felolvasólapon fel kell tüntetnie. Az egyösszegű ajánlati ár kialakítása során a kiadott 

dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell 

venni: A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A szerződéses ellenszolgáltatás 

összegének (azaz a nyertes ajánlattevő ajánlati árának) kellő fedezetet kell biztosítania az 

ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott építési munkák 

szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség tekintetében, az 

esetleges többletmunkák kockázatát – jogszabály vagy a szerződés eltérő rendelkezése 

hiányában - nyertes ajánlattevő köteles viselni. A nyertes ajánlattevő által megajánlott 

ajánlati ár a szerződés szerinti teljes munkára vonatkozik. 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. Ajánlattevő köteles minden költségvetési sor reális ajánlattal 

történő beárazására.  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). A költségvetés kiírástól és a 

kiegészítő tájékoztatás keretében feltárásra kerülő kiegészítő tételektől eltérni nem lehet 

(kivéve a műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. megajánlása 

tekintetében), Ajánlattevő ezeken kívül nem egészítheti ki vagy nem csökkentheti a 

költségvetés műszaki tartalmát. 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). A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó 

megajánlás esetén az Ajánlattevő az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti tételszövege 

mögött köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét 

megnevezését. Ezen túl Ajánlattevő köteles az ajánlatában az egyenértékűséget is objektív 

tartalmú dokumentumokkal igazolni. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) 

tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 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.  

 

19./ AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS SZABÁLYAI, MENETE 

 

Ajánlatkérő nem kíván elektronikus árlejtést alkalmazni. 

 

 

20./A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KIHIRDETÉSE 

 

A Kiíró a pályázat eredményét az ajánlati kötöttség időtartama alatt írásban közli 

valamennyi pályázóval.  

 

Eredménytelennek minősül a pályázati eljárás, ha: 

- nem nyújtottak be pályázati ajánlatot; 

- benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt 

feltételeknek; 
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- amennyiben a Kiíró a Ptk. 6:71. § (4) bekezdése szerinti körülmények 

bekövetkezte esetén a pályázatot eredményhirdetés nélküli visszavonja. 

 

Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot visszavonja, eredménytelenné 

nyilvánítsa vagy eredményhirdetés nélkül új feltételek megállapításával, vagy anélkül új 

pályázatot írjon ki. Ennek okán a pályázó kár- vagy költségtérítési igényt a Kiíró felé nem 

érvényesíthet. 

 

 

21./ SZERZŐDÉSKÖTÉS 

 

Kiíró az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése, illetve 

a 9.1 bekezdésben felsorolt kizáró okok közül legalább egy fennállása esetén - a pályázatok 

értékelése során a következő legkedvezőbb pályázatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel), ha őt a pályázatok elbírálásáról szóló írásbeli tájékoztatásban megjelölte. 

Kiíró a szerződést az eredményhirdetést követően, az ajánlati kötöttség időtartama alatt 

kötheti meg. A kiíró a pályázati eljárás eredményessége esetén is fenntartja a jogot, hogy a 

pályázók egyikével se kössön szerződést.  

 

A pályázatok elbírálását követően a Kiíró képviselői a nyertes pályázóval további 

egyeztetést folytathatnak, a megkötendő szerződés tartalmának végleges kidolgozása 

érdekében.  

 

A Ptk. 6:71. § (4) bekezdése alapján Kiíró megtagadhatja a szerződés megkötését, ha 

bizonyítja, hogy a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy a szerződéstől való 

elállásnak, vagy felmondásnak lenne helye.  

 

Kiíró nem fogad el olyan ajánlatot, illetve olyan szerződést, továbbá nem tesz olyan 

nyilatkozatot, amely a szerződéskötés elmaradása, illetve a tényleges fogyasztás 

megkezdése előtti szerződéstől történő elállás esetén bármilyen pénzügyi kompenzáció 

kifizetését tartalmazza a pályázó felé. Különösen, de nem kizárólagosan ilyen kifizetésnek 

minősül a bánatpénz, szerződés megszüntetési díj, illetve az elállási díj. 

 

22./ EGYÉB KÖVETELMÉNY 

22.1./A kiíró és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más 

nem következik – írásban történik.  

22.2./Amennyiben közös pályázattételre kerül sor, akkor a közös pályázók kötelesek becsatolni 

pályázatukba valamennyi, a közös pályázatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, 

amely legalább a következőket tartalmazza: 

 

a) A közös pályázatban részt vevő felek nevét, székhelyét; 

b) A közös pályázók nevét, címét; 

c)  A közös pályázattal érintett szerződés célját; 

d) Tartalmaznia kell az eljárás tárgyát és az eljárást megindító pályázati felhívásra való 

utalást. A közös Pályázatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy az 

eljárásban együttes pályázóként részt kívánnak venni; 

e) A közös pályázók egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges 

felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint 

nyertes pályázó kiválasztásra kerülnek; 
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f) Meg kell jelölni a közös pályázók képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a 

természetes személy(eke)t, aki(k) a közös pályázók nevében joghatályos 

nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös pályázók nevében aláírásra jogosult(ak). A 

megállapodás mellé csatolni kell a közös pályázók képviseletére jogosult személy 

aláírási mintáját; 

g) A közös pályázók megállapodása minden 

- felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül; 

- a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése 

nélkül, továbbá 

- harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése 

nélkül a közös pályázók valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie. 

 

A közös pályázók nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a 

nyilatkozatot a közös pályázók nevében teszik. 

22.3./ A pályázathoz csatolni kell a pályázatban szereplő dokumentumokat aláíró, a pályázó 

írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) az 

ajánlatot cégszerűen aláíró(k) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 

ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd 

vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy annak másolati 

példányát. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor 

csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is 

tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen 

aláírók aláírási címpéldányának másolata. 

Amennyiben a pályázatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor 

az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás 

mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott 

meghatalmazását is szükséges csatolni. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 

 

22.4./ Az pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 

pályázót terheli.  

 

22.5./  Kiíró a vállalkozási szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes 

ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen építés-

szerelési biztosítással. A felelősségbiztosítás éves kárösszege: legalább 5 millió forint, 

a káresemény összege legalább 2 millió forint.  

 

22.6./ Pályázónak ajánlata részeként be kell nyújtania az árazott költségvetést xls vagy xlsx 

formátumban. Kiíró árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és 

ezt kéri az ajánlat részeként tételesen beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. 

Amennyiben a pályázó a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást 

eszközöl, Kiíró az ajánlatot - amennyiben a hiánypótlás után sem felel meg ennek az 

árazott költségvetés - érvénytelennek nyilvánítja, kivéve, ha a pályázó valamilyen 

tekintetben 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. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést 

minden költségvetési tétel tekintetében beárazással kitöltve, az ajánlathoz csatolni kell. 
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Eltérés esetén a nyomtatott verzió az irányadó. Kiíró felhívja a pályázó figyelmét, hogy 

a „0”, vagy negatív értéket tartalmazó költségvetési sorok, továbbá a ki nem töltött 

költségvetési sorok - amennyiben a hiánypótlás után sem felel meg ennek az árazott 

költségvetés - az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét a jelen pályázati felhívásban foglalt előírások és feltételek alapos 

áttekintésére, és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg. 

Veszprém, 2020. január ………….. 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 

Ajánlatkérő 

 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: ajánlati nyilatkozat mintája  

2. számú melléklet: árazatlan költségvetés 

3. számú melléklet: műszaki leírások, tervdokumentáció, jogerős építési engedély 
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1. számú melléklet 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 

1. A pályázó (Közös ajánlat esetén pályázók) 

1.1. Neve (megnevezése): 

1.2. Székhelyének címe: 

1.3. Cégjegyzékszáma: 

1.4. Adószáma: 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személyek, akikhez a Kiíró a pályázatok értékelése és tisztázása 

során, írásban további információért fordulhat: 

  

Név:  

E-mail: 

 

2. Az ajánlat (a beszerzés) tárgya:  

 

Pályázati eljárás megnevezése:  

 

Veszprém, Utánpótlás Jégcsarnok építése I. ütem 

 

3. Árajánlat: 

 

A kivitelezési munkák teljeskörű elvégzésére megajánlott nettó vállalkozói díj: 
 

 

………………………………………………. ,- Ft 

 

azaz: 

……………………………………………………………………………………………………

………………………1 

 

 

Alulírott, ……………………………mint a ………………………………………………(cég 

megnevezése, címe/székhelye) részéről kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, 

hogy a tárgyi meghívásos pályázati eljárásban a pályázati felhívásban meghatározott 

követelményeket megismertük, megértettük és azokat elfogadjuk. A szerződéstervezet feltételeit 

változatlan tartalommal elfogadjuk, a szerződést nyertességük esetén megkötjük, teljesítjük. A 

fentiek ismeretében az alábbi nyilatkozatot tesszük:  

 

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott pályázat 

felhívásának feltételeit.  

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést 

megkötjük, és az abban foglalt kötelezettségeinek az ajánlatunkban megadott 

ellenszolgáltatásért teljesítjük. 

3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a 

pályázati felhívással vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk annyiban módosul, 

                                                 
1 Betűvel kiírva 
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hogy a pályázati felhívás vonatkozó rendelkezése felülírja az általunk tett kitételt Kivételt 

képez az ajánlathoz mellékelt eltérésjegyzék, amelyben szereplő tételek a Kiíró által 

jóváhagyhatóak további árcsökkentés ellenében. 

4. Ajánlatunkat érvényben tartjuk az ajánlati kötöttség ideje alatt. 

 

 

Nyilatkozunk, hogy pályázóval szemben nem állnak fenn a kizáró okok, azaz: 

 

a)   nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás alatt, önkormányzati 

 adósságrendezési eljárás alatt; 

b) tevékenységét nem függesztette fel, illetve nem felfüggesztették fel; 

c)  rendelkezik sportlétesítmény-fejlesztés, illetőleg építőipari kivitelezés területén 

legalább két év időtartamú működési idővel. 

 

Nyilatkozunk, hogy a pályázati eljárás, illetve a nyertességünk esetén a szerződés során 

tudomásunkra jutó, a Ptk. 2:47.§-a, a 2011. évi CXII. tv. 27. § (5) bekezdése szerinti adatokat, 

információkat - bizalmasan megőrizzük, arról tájékoztatást illetéktelen személy részére nem 

adhatunk, azokat kizárólag a megbízás keretein belül használhatjuk fel.  

 

 

……………………2020. …………… hó…nap 

 

 

 

 

….…………………………………………. 

(Cégszerű aláírás a kötelezettség- 

vállalásra jogosult/jogosultak részéről) 

 

 

 


