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I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Közbeszerzési eljárás tárgya: 
 
Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
szolgáltatás megrendelése (GINOP – 5.1.4.-17-2017-00001) 
 
A beszerzés az alábbi részekből áll:  

    1. rész: Tréningek, képzés lebonyolítása 
    2. rész: Szociális gondozó és ápoló OKJ tanfolyam lebonyolítása 
    3. rész: Eladó OKJ tanfolyam lebonyolítása 
 
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik 
rész az nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai (továbbiakban Kbt.) alapján 
kerül lefolytatásra, a Kbt. 113.§. (1) bekezdés alapján az 5.§ (1) bekezdés e) pont szerinti 
Ajánlatkérő vonatkozásában. 
Jelen közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák: 

 az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló 
tájékoztatást 

 az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokat 
  nyilatkozatok jegyzékét,  
 a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást, a szerződéstervezetet 

A közbeszerzési dokumentumokban továbbá ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták is szerepelnek, amelyek 
használata nem kötelező, ajánlatkérő ettől eltérő formájú, de azonos tartalmú igazolásokat és nyilatkozatokat is 
elfogad. 

Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen közbeszerzési dokumentumok rendelkezései az 
irányadóak az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. 

A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérésének (letöltésének) visszaigazolására vonatkozó 
információk 

Az Ajánlattételi felhívás I.4) pontjában előírtakkal összhangban ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat 
teljes terjedelmében térítésmentesen elektronikus úton hozzáférhetővé tette honlapján (www.borsoditranzit.hu) az 
érdeklődő gazdasági szereplők számára az Ajánlattételi felhívásmegküldése napjától. 
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. 
A jelen közbeszerzési dokumentumok letöltését a „VI. Formanyomtatványok” című fejezet 13. sz. 
mellékletét képező, kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozattal („regisztrációs adatlap”) kell igazolni, amelyet 
a következő e-mail címre kell elküldeni: 

atinveszt@atinveszt.t-online.hu 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok elérése (letöltése), valamint a teljes körűen 
kitöltött regisztrációs adatlap megküldése. Ennek hiányában az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek minősül. Ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a regisztrációs adatlapot visszaküldő 
gazdasági szereplőknek küldi meg.
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II. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MENETÉRŐL 

II/1. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - 
az eljárást megindító felhívásban, valamint a jelen közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az eljárást megindító felhívás I.3.) pontjában 
megadott alábbi elérhetőségen (a faxon vagy postai úton küldött kérdéseket lehetőség szerint e-mailen is el kell 
küldeni szerkeszthető formában). 

Az ajánlatkérő képviseletében eljáró szervezet, illetve felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó neve, elérhetőségei: 
 
Név:     LIKVID PROFIT Kft. 
Székhely:     3600 Ózd,Mekcsey I. út 15. 
Telefon:                                              +36 309555088 
Fax:                                                     +36 48476138 
E-mail:                                                atinveszt@atinveszt.t-online.hu 

 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Boronkayné Görzsöny Éva 
Lajstromszám:    00516 
Telefon:     +36 309350114 
Fax:      +36 46412411 
E-mail:      goreva@me.com 
 

A kiegészítő tájékoztatás kérésére és megadására a Kbt. 56.§-ában foglaltak az irányadóak. 

A közbeszerzési eljárás során a gazdasági szereplők csak a Kbt. által meghatározott írásos formában kérhetnek 
tájékoztatást az ajánlatkérőtől, így pl. telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően 
ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni. 

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet ajánlatkérő írásban nem erősített meg, 
ajánlatában nem hivatkozhat. 

Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében a 
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Annak érdekében, hogy a lehető 
legtöbb idő álljon az ajánlatkérő által megadott válaszok figyelembevételére, kérjük az 
ajánlattevőket, hogy lehetőleg ne késlekedjenek az esetleges kérdéseik megküldésével. 
Kérjük, hogy kizárólag a Kbt. 56. §-ának megfelelő tartalommal, a megfelelő ajánlattétel 
érdekében, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban 
tegyék fel kérdéseiket. 
Ajánlattevő tudomásul veszi,hogy a szerződés megkötését követően ő viseli annak 
jogkövetkezményeit,amely olyan hiányosságból adódik,amelyet ajánlattevőnek a tőle elvárható 
szakmai gondosság és körültekintés mellett észlelnie kellett volna,de a kiegészítő tájékoztatás 
kérés keretein belül nem jelzett. 
A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott elérhetőségre közvetlenül 
benyújtott, vagy elektronikus úton ( atinveszt@atinveszt.t-online.hu ) megküldött, vagy postai 
kézbesítéssel küldött levélben fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz. 
A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak mellett kérjük 
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szerkeszthető „.doc” vagy „.docx” formátumban is megküldeni az eljárás lebonyolításával 
megbízott képviselőjének a felhívásban megjelölt e-mail címre (atinveszt@atinveszt.t-
online.hu). Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét,hogy Ajánlatkérő alkalmazottai nem 
jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (személyesen,vagy telefon útján) felvilágosítást 
adni. 
 
Ajánlatkérő a műszaki leírást és a szerződéses feltételeket érintő esetleges módosítási 
javaslatokat nem vár. Kérjük a gazdasági szereplőket,hogy kizárólag a Kbt. 56.§-nak megfelelő 
tartalommal,a megfelelő ajánlattétel érdekében,a felhívásban és a dokumentációban 
foglaltakkal tegyék fel kérdéseiket. 
 
Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 
10.napnál később érkezik be,a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kell megadnia. 
 
Ajánlatkérő – a gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett – írásban (e-mail) válaszol 
minden kérdésre. A tájékoztatás teljes tartalmát a gazdasági szereplők számára elérhetővé teszi 
az Ajánlatkérő honlapján. 
 
Ajánlatkérő az eljárás során helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 
 
Formai előírások: 
A Kbt. szabályozása értelmében sem az ajánlatkérő, sem a Közbeszerzési szakértő 
alkalmazottai nem jogosultak az eljárással kapcsolatosan szóban (pl. személyesen, vagy telefon 
útján) felvilágosítást adni. A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő a felhívásban megadott 
elérhetőségre közvetlenül benyújtott vagy postai kézbesítéssel küldöttlevélben vagy telefaxon 
(vagy a Kbt. 41. § (1) bekezdésének megfelelő elektronikus úton) fordulhat kiegészítő 
tájékoztatásért a Közbeszerzési szakértőhöz.  
A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat a gazdasági 
szereplőt terheli. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a fentiekben meghatározottak 
mellett – a könnyebb feldolgozhatóság érdekében – kérjük szerkeszthető,pl. „*.docx” 
formátumban is megküldeni az eljárást megindító felhívásban megjelölt e-mail címre. 
A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban történik, a közbeszerzési dokumentumokkal 
megegyező helyre történő haladéktalan feltöltéssel párhuzamosan az ajánlattevőknek 
egyidejűleg közvetlenül e-mailen történő megküldésével.  
Az ajánlattevő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások 
a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik. Kiegészítő tájékoztatás 
kérésére ajánlatkérő „ésszerű időben”, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző 
6 nappal adja meg a választ.   
Amennyiben a válaszadás a megadott határidőn belül (annak ellenére, hogy azt időben kérték) 
nem lehetséges, úgy ajánlatkérő az első ajánlattételi határidőt meghosszabbítja a Kbt. 52. § (4) 
bekezdés a) pontja alapján. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kbt. 56. §-a alapján az ajánlatkérőnek nincsen felhatalmazása a 
Kbt. egyes rendelkezéseivel kapcsolatosan hivatalos értelmező tájékoztatást adni. A Kbt, 
valamint a közbeszerzésekkel összefüggő egyéb jogszabályok értelmezésével kapcsolatban 
elsősorban az Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség, valamint a Közbeszerzési 
Hatóság adhat hivatalos állásfoglalást. 
 

II/ 2. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA ÉS FELBONTÁSA 
Az ajánlatot írásban és zártan, a lent megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi 
határidő lejártáig. 
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Az ajánlattételi határidő: az Ajánlattételi felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott időpont. 

Személyes beadás esetén az ajánlatokat az ajánlattételi határidőn belül, hétfőtől csütörtökig 9.00 - 16.00 óra 
között, pénteken 9.00 - 12.00. óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 – 11:00 óra között lehet 
benyújtani a következő címen: 

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft 
3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. IV. emelet 407.sz. iroda 
 
Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen 
csomag legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a fent megjelölt helyen - átvételi elismervénnyel igazolva - az 
ajánlatkérő képviselőjének birtokában van. 

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából, 
elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes 
mértékben az ajánlattevőt terheli. 
 
Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok 
(különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése, az ajánlat elvesztése vagy az 
ajánlat nem az előírt címen történő benyújtásáért) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. 
 
Az ajánlatok felbontásának időpontja: az Ajánlattételi felhívás IV.2.7.) pontjában meghatározott időpont, 

amely megegyezik az ajánlattételi határidővel. 

 
Az ajánlatok felbontásának helye: 

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft 
3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. IV. emelet 407.sz. iroda 
 
Az ajánlatok felbontására a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak. 

II/3. AJÁNLATOK MEGFELELŐSÉGÉNEK ELBÍRÁLÁSA 

Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények valamint a kizáró okok előzetes ellenőrzését az 
ajánlattételi felhívásban előírt nyilatkozatok alapján végzi, valamint minden egyéb tekintetben ellenőrzi az ajánlat 
megfelelőségét, szükség szerint elvégzi a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket. 

Ajánlatkérő a benyújtott nyilatkozatokkal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatokban feltüntetett, a Kbt. 69. § (11) 
bekezdése szerint elérhető adatbázisok adatait is. 

A bírálat folyamata: 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását és értékelését a Kbt. 69. – 70. §. megfelelő alkalmazásával, a Kbt. 81.§.(4) –
(5) bekezdés  alapján  a következő módon végzi. 
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Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – Ajánlattevő kizáró okokra és az alkalmasságra vonatkozó  
nyilatkozata alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Az értékelési sorrendben 
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.  
Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését 
követően végzi el,és csak a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő esetében vizsgálja az 
aránytalanul alacsony árat és költséget. 
 
Ajánlattevő a Kbt. 76.§.(2)  a)pontjára tekintettel értékeli az ajánlatokat, és megállapítja az 
értékelési szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőt. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról szóló bontási jegyzőkönyvmegküldését követően 
haladéktalanul megvizsgálja az ajánlatok formai megfelelőségét, a benyújtott iratok, illetve a 
részletes árajánlat teljességét és feltárja az esetleges hiányosságokat, és szükség szerint 
alkalmazza a 71. §-t. 
 
Ajánlatkérő - szükség esetén - elvégzi a Kbt. 71-72. § szerinti eljárási cselekményeket. 
 
A legkedvezőbb (első helyen álló) ajánlatot tevőt megfelelő határidővel ajánlatkérő felkéri a 
kizáró okok, valamint az alkalmassága igazolásainak benyújtására (Kbt. 69. § (4) 
bekezdés),illetve szükség esetén az ajánlat hiányosságainak pótlására. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 89. § a) pontjára tekintettel megállapítja,hogy mely ajánlatok érvénytelenek. 
Ezen döntésről Ajánlatkérő a Kbt.79. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az 
ajánlattevőt. 
 
Amennyiben az igazolások alapján a legkedvezőbb ajánlattevő(első helyezett) érvényes 
ajánlatot tett, a bírálati szakaszt ajánlatkérő ennek megfelelően lezárja, és eredményt hirdet 
(megküldi az írásbeli összegezést.) 
 
6.4.8. Ha az első helyen álló ajánlattevő ajánlata a benyújtott igazolások (valamint adott 
esetben annak hiánypótlása, felvilágosítás kérésre adott válasza, indokolása) alapján sem 
megfelelően nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen 
kívül hagyásával újra elvégzi a rangsorolást, és a bírálati folyamatot  újra lebonyolítja. 
 
Döntés és értesítés az eljárás eredményéről 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően az ajánlattevőket az írásbeli összegezés 
megküldésével tájékoztatja a közbeszerzési eljárás eredményéről. Az összegezés megküldését 
követően Ajánlatkérő felveszi a kapcsolatot az eljárásnyertesével/nyerteseivel a 
szerződéskötéssel kapcsolatos teendők érdekében. 

 

II/4. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE 

 

A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az Ajánlattételi 
felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli. 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pont] értékeli. 

 



8 

 

II/5. FELHÍVÁS IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSÁRA 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő a fenti értékelési szempontokat 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, 
valamint az alkalmassági követelmények tekintetében, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet pedig az 
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. 

Ha a fentiek szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő nem, vagy az esetleges hiánypótlást, illetve 
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő 
ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt hívja fel a fenti igazolások benyújtására. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdésével összhangban az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő 
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására, amennyiben az 
értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők 
egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő 
nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett 
ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a fenti igazolásokat. 

Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági követelmények és a 
kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján az ajánlatkérő 
által figyelembe vett értékek teljesülését. 
 
II/6. ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS 

Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben azt az ajánlattevőt nevezi meg nyertes ajánlattevőként, aki az 
alkalmassági követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint 
előírt igazolási kötelezettségének eleget tett, így ajánlata érvényes, valamint aki az értékelési szempontok szerint a 
legkedvezőbb ajánlatot tette, azaz az a legkedvezőbb ajánlat, melynek összes pontszáma a legnagyobb. 

II/7. ÖNTISZTÁZÁS 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok 
fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem 
zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - 
vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, 
hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a 
kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 
Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági 
szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. 
A jogerős határozatot a gazdasági szereplő Ajánlatkérőnek köteles benyújtani. 

II/8. ÜZLETI TITOK 

Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
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elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra 
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 

Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen 
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

Nem nyilvánítható üzleti titoknak különösen: 
a) azok az információk, adatok, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki 

számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. 

§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatok, 
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés vagy szolgáltatási 
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információk és adatok, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információk és adatok, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk és szolgáltatások leírása, ide nem értve a leírásnak 
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében Kbt. 44. § (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján 
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

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

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és 
benyújtani. 

Amennyiben a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 56. § szerint kiegészítő tájékoztatás megadására kerül sor, a 
közbeszerzési dokumentumok a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra tekintettel értelmezendők. 

III/1. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

Példányok: 
Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti példányban papíron kell benyújtani valamint 1 db elektronikus 
másolati példányban (CD-n vagy DVD-n), amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza. Az eredeti 
papír alapú illetve az elektronikus másolati példányok közötti eltérés esetén az eredeti papír alapú példány 
tartalma az irányadó. 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen 
irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) 
bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Kivételt képez ez alól a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat, valamint az Ajánlattételi biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló garanciavállaló nyilatkozat, 
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, amelynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlat papír 
alapon benyújtott egy eredeti példányának. 
Ajánlat csomagolása: 
Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes csomagolásban kell benyújtani. 

Az ajánlatot tartalmazó borítékon/dobozon a „Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok 

lebonyolítására irányuló szolgáltatás megrendelése GINOP–5.1.4.-17-2017-00001” megjelöléseket kell 

feltüntetni. 
Amennyiben az ajánlat csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat nem megfelelő, ez 
nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az Ajánlattevő kockázata, amennyiben az ajánlata nem 
kerül felbontásra, vagy azt máshová irányítják. 

Ajánlat összefűzése: 
Az ajánlatot roncsolás mentes kötésben kell benyújtani, ennek javasolt módja a következő: az ajánlat eredeti 
példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához 
rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a 
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. 
Ajánlat oldalszámozása: 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, 
vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha 
vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál 
a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az 
ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az 
ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. 
 
Fedlap: 
Az ajánlattevő és a közbeszerzés tárgyának könnyebb beazonosíthatósága érdekében kérjük, hogy az ajánlat 
fedlapján szíveskedjenek feltüntetni az ajánlattevő(k) nevét és címét, az ajánlatkérő nevét és a közbeszerzés 
tárgyát. 
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Tartalomjegyzék: 
Az ajánlat elején kérjük, szíveskedjenek tartalomjegyzéket csatolni, amely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 
Ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírása: 
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű 
meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz. 

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

 
Ajánlattétel nyelve: 
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal 
tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz, apostille hitelesítés nem előírás. 
Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását, 
amelyen ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik arról, hogy az mindenben megfelel az eredeti 
szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar példány tartalma az 
irányadó. 

Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell 
benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar. 

Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt 
igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

III/2. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

 

Irányadó idő: 
A felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi 
idő szerint értendő. 

 
Árfolyamok: 
A közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adatok megadása során az árbevételi adatokat nem magyar forintban 
(HUF-ban) tartalmazó nyilatkozat esetén, ajánlattevőnek az átszámítást az ajánlattételi felhívás megküldése 
napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell elvégeznie. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank 
nem jegyez, az adott devizára az 
ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldése napján érvényes árfolyamon számított 
euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek 
tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam 
az irányadó. 

Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
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III/3. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 

Irat megnevezése További magyarázat Melléklet 
száma 
formanyomtatv
ányok között 

Fedlap A fedlapon az alábbi adatokat kérjük 
feltüntetni: 

 ajánlattevő(k) neve és címe, 
 ajánlatkérő neve, 
 közbeszerzés tárgya. 

 

Tartalomjegyzék A tartalomjegyzéket kérjük 
oldalszámmal ellátni, amely alapján 
az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján 
megtalálhatóak. 

 

Felolvasólap A Felolvasólapon meg kell adni a 
Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti 
adatokat, azaz az ajánlattevő adatait 
(név, cím) valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek 
az értékelési szempontok alapján 
értékelésre kerülnek. 

 
 

1. 

Céginformációs adatlap(ok) Az adatlap mintája szerint kitöltendő 2. 
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírási 
címpéldánya, vagy aláírás-mintája 

Egyszerű másolatban is elegendő 
benyújtani. 

 

Ajánlatot aláíró személy 
meghatalmazása 

Csak akkor csatolandó, ha nem a 
cégjegyzésre jogosult írja alá az 
ajánlatot 

- 

Ajánlati biztosíték rendelkezésre 
bocsátását igazoló okirat (befizetés 
/ átutalás megtörténtét igazoló 
bizonylat, a pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia 
nyilatkozat vagy a kötelezvény 
másolati példánya az ajánlatba 
befűzve, a garancia nyilatkozat 
vagy a kötelezvény eredeti 
példánya az ajánlathoz 
befűzetlenül) 

Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel 
feltételeként Ajánlattételi biztosíték 
nyújtását köti ki. Az Ajánlattételi 
biztosíték összege részenként az 
alábbi: 

1. rész esetén:   100.000 Ft. 
2. rész esetén:   300.000 Ft 
3. rész esetén:   300.000 Ft 
 
Az Ajánlattételi biztosíték összege 

nettó forintban értendő és fizetendő. 

Az Ajánlattételi biztosíték 
nyújtásának feltételei: az 
Ajánlattételi biztosíték teljesíthető az 
ajánlatkérő számú számlájára 
történő befizetéssel (átutalással), 
vagy azzal azonos összegű pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási 
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szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel. 
Az Ajánlattételi biztosítékot az 

ajánlattevőnek az Ajánlattételi 
kötöttség beálltáig (ajánlattételi 
határidő lejártáig) a jelen pontban 
meghatározott mértékben kell az 
ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátania. Befizetés illetőleg 
átutalás esetén az Ajánlattételi 
biztosíték akkor tekintendő 
határidőben teljesítettnek, ha 
annak teljes összege az ajánlatkérő 
számlaszámán az ajánlattételi 
határidő lejártáig jóváírásra 
került. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában 

igazolnia kell, hogy a biztosítékot az 
ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátotta. Befizetés illetőleg 
átutalás esetén fel kell tüntetni a 
befizetés jogcímét („Ajánlati 
biztosíték - „Ajánlat 1. rész 
Tréningek, képzés lebonyolítása ”, 
„Ajánlat 2. rész Szociális gondozó és 
ápoló OKJ tanfolyam lebonyolítása 
”, „Ajánlat 3. rész Eladó OKJ 
tanfolyam lebonyolítása”). A 
befizetés illetőleg átutalás 
megtörténtét igazoló bizonylat, a 
pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia nyilatkozat vagy 
a kötelezvény másolati példányát az 
ajánlatba befűzve, a garancia 
nyilatkozat vagy a kötelezvény 
eredeti példányát pedig az ajánlathoz 
befűzetlenül kell csatolni. 
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtására 
vonatkozóan irányadó továbbá a Kbt. 
54. §-a. 
A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza 
 

Közös ajánlattétel esetén 
valamennyi közös ajánlattevő által 
aláírt nyilatkozat arról, hogy 
nyertességük esetén a szerződés 
teljesítéséért egyetemleges 
felelősséget vállalnak az 
ajánlatkérő felé. 
A közös ajánlattevők kötelesek 
maguk közül egy, a közbeszerzési 
eljárásban a közös ajánlattevők 

A közös ajánlattevők 
képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. § 
(2) és (3) bek.] 

A közös ajánlattevők személye az 
eljárás ideje alatt nem változhat. 
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nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölni. 

Kbt. 66.§ (2) szerinti ajánlattevői 
nyilatkozat az Ajánlattételi felhívás 
feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan 

A nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia az ajánlat 
papír alapon benyújtott egy eredeti 
példányának 

 
 

3. 
 
 
 

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. 
(2004. évi XXXIV. törvény) 
szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § 
(4) bekezdése szerint 

Ha az ajánlattevő nem tartozik a 
Kkv tv. hatálya alá, erről is kérjük 
nyilatkozni. 
 

 

 
 

4. 

Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont 
szerinti nyilatkozat (a 
nyilatkozattételi kötelezettség 
nemlegesség esetén is kötelező  a 
felhívással összhangban) 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

5 

Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont 
szerinti nyilatkozat 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

6.  

Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
ajánlattevői nyilatkozat 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

7.  

Ajánlattevő nyilatkozata a 
teljesítési biztosíték rendelkezésre 
bocsátásáról 

A nyilatkozat mintáját a 
dokumentáció tartalmazza. 

8.  

Ajánlattevő vonatkozásában a 
Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdései 
szerinti kizáró okok fenn nem 
állásának igazolása 

Az ajánlattevőnek ajánlatában 
cégszerűen (képviseletre jogosult 
által) aláírt nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik 
a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) pontját 
ajánlattevőnek a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 321/2011. Korm. 
rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 
10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia.  
 
 
 

9.  

Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti 
nyilatkozat 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

10 

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
nyilatkozata folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárásról 
nemleges nyilatkozattételi, 
kötelezettsége is van az 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 
11 
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Ajánlattevőnek. 
 

Folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében 
ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
vonatkozásában, a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési 
kérelem és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött 
igazolás 

  
 
 
- 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
és amennyiben igénybe vételére sor 
kerül, az alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő 
vonatkozásában azon cégjegyzésre 
jogosult személy(ek) aláírási 
címpéldánya vagy a jogi képviselő 
által készített és ellenjegyzett, a 
2006. évi V. törvény szerinti 
aláírás-mintája, aki(k) az ajánlatot 
illetve annak részét képező 
nyilatkozatokat aláírják, szignálják. 

  
 
 
 
- 

Ha az ajánlatban szereplő bármely 
nyilatkozatot nem a cégjegyzésre 
jogosult írja alá, a cégjegyzésre 
jogosult személy és a 
meghatalmazott által aláírt 
meghatalmazás 

  
 
- 

Jogutódlás tényét, körülményeit 
bizonyító cégiratok egyszerű 
másolatban, így különösen a 
szétválási, kiválási szerződés, 
átalakulási cégiratok (abban az 
esetben, ha az ajánlattevő vagy az 
alkalmasság igazolása tekintetében 
igénybe vett más szervezet az 
ajánlatban - átalakulásra 
hivatkozással - jogelődje bármely 
adatát fel kívánja használni). 

Nem használhatja fel a gazdasági 
szereplő alkalmassága igazolására 
azokat az adatokat, amelyek 
felhasználására jogutódlás 
eredményeként maga lenne jogosult, 
ha a jogelőd gazdasági szereplő 
tekintetében az eljárásban 
alkalmazandó valamely kizáró ok 
fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt 
- megszűnése hiányában fennállna. A 
gazdasági szereplő ebben az esetben 
is élhet a Kbt. 64. § szerinti 
lehetőséggel és felhasználhatja a 
jogelődnek az alkalmasság 
igazolására szolgáló adatait, ha a 
korábban felmerült kizáró okkal 
összefüggésben igazolja 
megbízhatóságát. 

 
 
 
 
 
 
- 

Szakmai ajánlat 
(Arra figyelemmel kérjük 

megadni az ajánlatban, hogy a 
szakmai ajánlat alábbiakban előírt 
tartalma a Kbt. 71. § (8) 
bekezdésének b) pontjában foglalt 

Érvénytelen az ajánlat, ha a 
megajánlott tréningek, képzés, OKJ 
képzések a becsatolt leírás alapján 
nem felelnek meg a műszaki 
specifikációban szereplő műszaki 

 
 
 
 
 
A részletes 
szakmai- és 
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korlátozás alá tartozik.) 

A megajánlott tréningek, képzés, 
OKJ képzések műszaki 
specifikációnak való megfelelősége 
bemutatása, a Közbeszerzési 
dokumentumokban található, 
műszaki minimumkövetelményeket 
tartalmazó táblázat kitöltésével, 
amelyből megállapítható, hogy a 
megajánlott tréningek, képzés, OKJ 
képzések megfelelnek a műszaki 
specifikációban szereplő 
előírásoknak. 

követelményeknek. árajánlat  
kitöltésével 

Idegen nyelvű irat esetén: az 
eredeti nyelvű irattal tartalmában 
megegyező magyar nyelvű 
fordítás. 

Ajánlatkérő elfogadja a nem 
magyar nyelven benyújtott 
dokumentumok ajánlattevő általi 
felelős fordítását is. 

Felelős magyar fordítás alatt az 
ajánlatkérő az olyan fordítást érti, 
amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben 
megfelel az eredeti szövegnek, és a 
nyilatkozatát valamennyi fordításhoz 
csatolja. 

A fordítás tartalmának a 
helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

 
 
 
 
- 

Üzleti titkot tartalmazó irat esetén 
a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti 
indokolás, amelyben a gazdasági 
szereplő részletesen alátámasztja, 
hogy az adott információ vagy adat 
nyilvánosságra hozatala miért és 
milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet 

Az üzleti titokká nyilvánítás 
tekintetében figyelemmel kell lenni a 
Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében 
foglaltakra. 

 
A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 
 
 
- 
 

Ajánlattevő nyilatkozata az 
összeférhetetlenségről. 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a papír 
alapú ajánlat és a csatolt 
elektronikus példány 
egyezőségéről 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 



17
 

Ajánlattevő nyilatkozata a 
kiegészítő tájékoztatás átvételéről 
és arról,hogy ajánlatánál 
figyelembe vette. (Adott esetben) 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlattevő nyilatkozata arra 
vonatkozóan,hogy  

- egyetlen pénzintézeti 
bankszámláján sem volt 15 
napot meghaladó sorban állás 
az eljárás megindításától 
visszafelé számított 1 éven 
belül. 

- megfelel a pénzügyi 
alkalmasságként előírt 
közbeszerzés tárgya szerinti 
árbevétel kritériumnak 

- megfelel a műszaki 
alkalmasságként előírt 
referencia kritériumnak. 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a 
szerződéstervezet elfogadásáról 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a 
regisztrációról (felhívás letöltése) 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlattevő nyilatkozatai a 
felnőttképzési engedélyek és 
vizsgáztatási engedélyek 
meglétéről. 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a 
gazdasági és pénzügyi,valamint 
műszaki,illetve szakmai 
alkalmasságról. 

A nyilatkozat mintáját jelen 
dokumentáció tartalmazza. 

 

 

III/4. A KBT 69.§(4)-(7) BEKEZDÉSE ALAPJÁN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK 

1.) Kizáró okok igazolása 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az 
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági 
szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően kell 
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

Felhívom a T Ajánlattevő figyelmét a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a kizáró 
okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és 
adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában.(KÉ 
2017. évi 81. szám; 2017. május 19.) 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ában 
előírt módon kell igazolnia a kizáró okok hiányát. 
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2.) Gazdasági pénzügyi, műszaki szakmai alkalmasság igazolása 
 
 

ALKALMASSÁG IGZOLÁSA 
Ajánlattételi felhívás III.1.2) pont P1 és P2 

pontjában meghatározott alkalmassági 
minimumkövetelmény igazolása 

 Közbeszerzési dokumentum külön 
fejezete szerinti igazolás 

Ajánlattételi felhívás III.1.3) pont M1  
pontjában meghatározott alkalmassági 
minimumkövetelmény igazolása 

Közbeszerzési dokumentum külön 
fejezete szerinti igazolás 

 

IV. EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 

IV/1 AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

Ajánlattételi árként a jelen közbeszerzés tárgyát képező tréning, képzés, OKJ képzés egyösszegű árát kell 
megadni a Felolvasólapon nettó Ft (forint) + ÁFA értékben. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó 
Ajánlattételi árat veszi figyelembe. 

Az Ajánlattételi árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 
fizetőeszköz árfolyamához. 

Ajánlatkérő elvárja, hogy az Ajánlattételi ár a közbeszerzési dokumentumok által meghatározott feladatoknak és 
a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. Ennek megfelelően az 
Ajánlattételi árnak magában kell foglalnia az ajánlattevő valamennyi szerződéses kötelezettségének költségét. Ily 
módon az Ajánlattételi árnak minden egyéb járulékos költséget is tartalmaznia kell. 

IV/2. A SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 

1. Késedelmi kötbér: amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, késedelmi 
kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett naptári napokra vonatkozóan a 
szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,1 %-a, de maximum 15 naptári napi kötbér mérték. A 15 napot 
meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződéstől elállni és a szerződés teljesítésének elmaradásával 
összefüggésben felmerült igényeit a teljesítési biztosítékból kielégíteni. 

 

2. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 
biztosítékaként a Kbt. 134.§ (2) bekezdése szerint nettó Ajánlattételi ár, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-
ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint, a 
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthető. A teljesítési 
biztosítékot nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésétől kezdődően a szerződéshatályának időtartama 
alatt fenn kell tartani.  Ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell a teljesítési biztosíték határidőben 
történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a szerződés 
teljesítése elmaradásának tekinti, amennyiben nyertes ajánlattevő nem az ajánlatában megajánlott és az 
ajánlatkérő által előírt műszaki paramétereknek megfelelő terméket szállít. 

 
3. Jótállás: Eladó a leszállított és Vevő részére igazoltan - átadás-átvételi jegyzőkönyv vevői aláírásával - 

átadott, jelen közbeszerzés tárgyát képező megmunkáló központra vonatkozóan 24 hónap teljes körű jótállást 
köteles vállalni.  

Ajánlatkérő a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket a jelen közbeszerzési 
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dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezi. 
 
 
IV/3. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATÁNAK FOLYAMATA, AZ ELJÁRÁS ÉRTÉKELÉSE 
 
Ajánlatkérő alkalmazni kívánja a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdéseit, azaz ajánlatkérő a bírálatnak az 
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését 
követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - és ha az 
összegezésben ajánlatkérő meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és 
alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul 
alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő 
ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell 
elvégezni. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő 
kizárólag az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy 
vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezései 
megfelelően alkalmazásra kerülnek azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítja 
ajánlatkérő, hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja 
nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az 
eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások 
vizsgálatára is kiterjedően teljes körűen elbírálja. 
 
IV/4. A KBT. 73.§ (4)-(5)BEKEZDÉSESZERINTIHATÓSÁGOKMEGJELÖLÉSE 
 
A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat 
különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket 
a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - 
tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb 
munkabérről. 

Ajánlatkérő nem írja elő külön információk feltüntetését az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban 
feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményeknek. 

Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerint az alábbiakban tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon követelményekről, 
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
 
                 Nemzetgazdasági Minisztérium 
                 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
                 Postai cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
                 Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 
                 Telefonszám: +36-1-795-1400 
                 Telefax: +36-1-795-0716 
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                 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
 Székhely : 10859 Budapest, Kálvária tér 7. 
 Postai cím : 1437 Budapest, Pf 760 
 Telefonszám : +36-1-303-9300 
 E-mail : szakkepzes@nive.hu 
  
     

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv 
Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf.186. 
Telefon: Kp.: 46/354-611, titkárság: 46/354-612 
Fax: 46/358-060 
E-mail: titkarsag.borsod@emr.antsz.hu 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 
Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 1. 
Telefon: 46/500-570 
Fax: 46/500-580 
E-mail:  borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu 
 
Ózd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
H-3600 Ózd, Városház tér 1. 
Telefon: +36 48 574 100   
Fax: +36 48 574-198  
 
 
NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága: Miskolci Központi 
ügyfélszolgálat 
3525 Miskolc, Kazinczy u. 19. 
+3646-514-200 
 
NAV Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága 
3530 Miskolc, Széchenyi István u. 10. 
+3646-518-700 

 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. 
Postai cím: 1476 Budapest, Pf. 75. 
Tel.: (1) 303 9300 
Fax: (1) 210 4255 
Web:www.munka.hu 
E-mail:munka@lab.hu 

 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 
Telefonszám: (1) 795-1200 

 



21 
 

IV/5. EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKEK MEGAJÁNLÁSA 
 
Ajánlatkérő a műszaki paraméterek meghatározásakor a minimális feltételeket határozta meg, 
az előírtnak megfelelő, vagy annál magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező áru 
megajánlható. A Műszaki leírás, Termékspecifikáció (árazatlan költségvetés) elnevezésű 
táblázat tartalmazhat konkrét termékre, márkára, gyártmányra, szabványra vonatkozó 
hivatkozást. 
 
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§.(3)-(6) bekezdés figyelembe vételével ajánlattevő 
jogosult a műszaki leírásban szereplő árukkal azonos minőségű,vagy azonos paraméterekkel 
rendelkező (egyenértékű) termékeket megajánlani. 
 
Amennyiben ajánlattevő egyenértékű terméket kíván megajánlani,úgy az alábbiak szerint kell 
eljárnia: 

- a szakmai ajánlat részeként az egyenértékűségre nyilatkoznia kell. 
- A megadottól eltérő,egyenértékű termék megnevezését az ártáblázat utolsó oszlopában 

kell feltüntetni. 
- Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek bizonyítania kell. (Pl. termékleírás,műszaki 

adatlap),hogy kétséget kizáróan megállapítható legyen az egyenértékűség.   
-  

IV/6. EGYÉB ELŐÍRÁSOK,TÁJÉKOZTATÁSOK 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 73.§.(6) bekezdés c) pontját nem alkalmazza. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 75.§.(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 
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V. MŰSZAKI LEÍRÁS
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A KÖZBESZERÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 

 

II.2) Meghatározás  
4 db tréning,1 db képzés és  2 db OKJ tanfolyam lebonyolítása vállalkozási szerződés alapján az 
ajánlattételi felhívásban és a műszaki dokumentációban részletezettek szerint. 
Vállalkozási szerződés, amely a Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
Széchenyi 2020 program keretében benyújtott GINOP -5.1.4-17-2017-00001 „Asztraia – tartós 
elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben” elnevezésű nyertes pályázata 
alapján biztosított támogatással a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások 
(tréningek,képzés, OKJ tanfolyamok)  beszerzésére  irányul 
 
II.2.1) Elnevezés:  

1. rész:  Tréningek,képzés lebonyolítása 

FŐ CPV-kód(ok): 80400000-8  Felnőtt és egyéb oktatási szolgáltatások  
 
Tréningek (csoportos foglalkozások) 24 fő részére: 

Tréning típusa 
 

Időtartam (óra/nap) Megvalósulás tervezett 
időpontja (legkésőbb): 

1.Pályaorientációs tréning 18 óra (6 óra/nap) 2018.04.06. 
2.Álláskeresési tréning 18 óra (6 óra/nap) 2019.04.10. 
3. Reintegráló tréning  6 óra (6 óra/nap) 2019.04.10. 
4. Munkavállalói kulcsképesség-fejlesztő    
    tréning 

24 óra (6 óra/nap) 2019.04.10. 

 
 

Ismeretfelújító képzés 24 fő részére 
 
Megnevezés Időtartam (óra/nap) Megvalósulás tervezett 

időpontja (legkésőbb) 
Ismeretfelújító képzés 24 fő 
részére 

120 óra (6 óra/nap) 2018.04.16. 

 
 

Tréningek, képzések lebonyolítása 

 

1. Pályaorientációs tréning: 18 óra 

2. Álláskeresési tréning: 18 óra 

3. Reintegráló tréning: 6 óra 

4. Munkavállalói kulcsképesség-fejlesztő tréning: 24 óra 
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Tréningekre vonatkozó szakmai elvárások, tartalmi követelmények: 

1. A célcsoport számára megvalósuló négyféle típusú tréning díja magában foglalja a 

tréningek teljes költségét 24 fő résztvevő számára. A tréningek díja magában foglalja a 

tréninget lebonyolító trénerek díját, felmerülő utazási költségét, a tréning helyszínének 

biztosítását és annak költségeit (pl. terembérlet), a felmerülő anyagköltséget és a 

tréningek egyéb eszköz-költségeit.   
 

1. Pályaorientációs tréning 

A szolgáltatás célja, hogy a pályaválasztás előtt állók számára megalapozza az egyéni 

kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő pályaválasztást, a sikeres elhelyezkedés 

érdekében, az aktív életkor bármely szakaszában.  

A szolgáltatás tartalma 

A pálya- vagy szakmaválasztás előtt állóknak nyújtott csoportos foglalkozáson az ügyfelek 

megszerzik a szükséges tájékozottságot ahhoz, hogy a pályájukra vonatkozó aktuális lépéseket 

tervezni tudják. A foglalkozás végére a résztvevők egyéni tervet készítenek, melyben a további 

lépéseiket tünetik fel, a munkaerőpiacra lépésük, pályaválasztásuk érdekében. A foglalkozások 

menete az önismeret, a pályaismeret és a munkaerőpiac sajátosságainak ismerete köré fűződik.  

A csoportos foglalkozások menete: 

 önismeret mélyítés (ha az ügyfél részesült személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló 

életvitelt segítő szolgáltatásban, akkor ez a modul elhagyható), 

 pályák világa, 

 munkaerőpiac, 

 egyéni terv készítése, az egyéni pályairány kijelölése, melyet terv formájában rögzítenek a 

résztvevők. 

Az elemek a csoport összetételétől függően változhatnak. Az egyes témák sorrendje szabadon 

választható, illetve az egyes elemek a csoportmunka haladásától függően alakíthatók. 

A szolgáltatás időtartama/gyakorisága:  

- összesen 18 óra óraszámmal 

- 3 napos, napi 6 órás foglalkozás, egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc. 

 

 

 



25
 

2. Álláskeresési tréning 

 

A szolgáltatás célja:  

Az álláskeresési technikák átadása olyan csoportfoglalkozás, melynek célja, hogy az ügyfél: 

képes legyen magának reális célállást megjelölni, egyéni szakmai életútjával kapcsolatban.  

A szolgáltatás tartalma 

A szolgáltatás az álláskeresési technikák megismerését és elsajátítását célozza. Ezzel a résztvevő 

számára biztosítható a reális célállás-elképzelés kialakulása (ha az korábban hiányzott) és a 

professzionális álláskeresési gyakorlat kialakítása, ennek következtében az aktívabb illetve 

hatékonyabb álláskeresés.  

A 3 napos csoportfoglalkozás előzetes témavázlat alapján zajlik. Az egyes témák sorrendje 

szabadon választható, illetve a csoportfoglalkozás felépítésének egyes elemei a csoportmunka 

haladásától függően az előző vagy a következő napra átvihetők 

 A munkaerőpiac bemutatása. 

 Az álláskeresők álláskeresési szokásainak ismertetése, hirdetéselemzés. 

 A munkáltatók alkalmazási és kiválasztási szokásainak ismertetése. 

 A személyes kapcsolati háló feltárása, aktiválása. 

 Állásinformációs források: munkahelyek, álláshirdetések gyűjtésének módja (pl.   

                      internet). 

 Meghirdetett állásra jelentkezés technikái. 

 Munkáltató telefonos és személyes megkeresésének módja. 

 Saját forgatókönyv elkészítése. 

 Önéletrajz és motivációs levél. 

 Álláspályázat összeállítása. 

 Felkészülés a munkáltatóval való személyes találkozóra.  

 Várható kérdések az interjún. 

 Álláskeresési akcióterv. 

 Állásmegtartás. 
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A szolgáltatás időtartama/gyakorisága:  

- összesen 18 óra óraszámmal 

- 3 napos, napi 6 órás foglalkozás, egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc. 

3. Reintegráló tréning 

A szolgáltatás célja a munka világából kieső, vagy tartósan kieső munkát keresők visszatérésének, 

önálló álláskeresésének, döntéshozatalának megalapozása. 

A szolgáltatás tartalma 

A reintegráló csoportfoglalkozás felkészülés az álláskeresésre, illetve az eredményes 

álláskereséshez szükséges tevékenységekre - az ehhez szükséges készségek, képességek 

felfrissítése. A résztvevők a foglalkozásokon segítséget kapnak saját helyzetük, nehézségeik 

meghatározásához, a lehetőségek mérlegeléséhez, a szolgáltatás a könnyen elsajátítható, 

alkalmazható gyakorlati megoldások átadására koncentrál. A szolgáltatás eredményeként a 

csoportfoglalkozásokon résztvevők képesek lesznek reális célok felállítására. 

A reintegráló csoportos foglalkozás egy olyan csoportfoglalkozás, melynek középpontjában a 

munkaerőpiactól eltávolodott személyek visszaközelítése, újra-integrálása áll. A foglalkozás 

tanácsadó szemléletű csoporttechnikára épül, mely elkerüli a személyiségstruktúrába való 

beavatkozást, azonban arra törekszik, hogy elősegítse a tartósan munka nélkül lévő személyek 

reintegrálódási folyamatát. Ehhez célirányos vezetési technikát használ, mellyel új ismereteket is 

átad. A reintegráló csoportfoglalkozás folyamat szemléletű. A résztvevőt segíteni kell, hogy 

elinduljon abba az irányba, amely az ő helyzetében megoldást jelenthet. A reintegráló 

csoportfoglalkozás támogató jellegű, - nem irányítás és nem felelősség-átvállalás, a célja a 

megfelelő döntés előkészítése, de a döntést minden esetben a résztvevőnek kell meghoznia. 

 A szolgáltatás időtartama, gyakorisága 

A foglalkozás időtartama 6 óra, egy foglalkozási óra időtartama pedig maximum 50 perc. 

4. Munkavállalói kulcsképesség-fejlesztő tréning  

A szolgáltatás célja 

A munka során követelményként támasztott képességek és kompetenciák feltárása, fejlesztése, 

melyeknek köszönhetően a munkát keresők nagyobb eséllyel lesznek képesek állásba és képzésbe 

kerülni, a képzést elvégezni, illetve állásukat megtartani, ezáltal javul az életminőségük. A 

csoportos fejlesztés célja a résztvevők kulcsképességeinek és kulcskompetenciáinak a feltárása és 

fejlesztése. 
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A szolgáltatás tartalma: 

A csoportfoglalkozás során azoknak a szakmák feletti képességeknek és kompetenciáknak a 

fejlesztése történik meg, amelyeket bármilyen munkafeladatban hasznosítani lehet. A fejlesztés 

elsősorban a problémamegoldás folyamatára, a kommunikáció minőségére, a kooperáció 

képességére, valamint a felelősségvállaláshoz kapcsolódó indoklási és értékelési képességre 

irányul. Nagy hangsúlyt kap még az önálló munkavégzésre való felkészítés. A szolgáltatástól várt 

eredmény, hogy a csoporttagok kulcsképességeiben fejlődés mutatkozik. 

A tanácsadó a csoport létrehozása során beazonosítja azokat a kulcsképességeket és –

kompetenciákat, amelyeket a képzésbe vagy állásba kerülés, illetve az állás megtartása érdekében 

fejleszteni kell. 

 Ezek – többek között – az alábbiak lehetnek. 

Problémamegoldás és kreativitás 

Célja: ha az ügyfél egy problémával találkozik, meg tudja azt oldani, és legyen képes kreatívan 

gondolkodni. 

Tanulás és gondolkodás 

Célja: az ügyfél nyitottá váljon az új ismeretek befogadására, képessé váljon megtanulni, és 

elsajátítani azokat. 

Indoklás és értékelés 

Célja: az ügyfél meg tudja indokolni miért pont azt a megoldást választotta az adott helyzetben, 

képes legyen valósan értékelni választása hatékonyságát, képes legyen azt alkalmazni, vagy ha 

szükséges, változtatni rajta. 

Kooperáció és kommunikáció 

Célja: az ügyfél képes legyen a hatékony együttműködésre, és alkalmazza az ehhez szükséges 

megfelelő kommunikáció technikákat. 

Felelősségvállalás 

Célja: az ügyfél képes legyen felelősségteljesen cselekedni, elismerni, ha valamit elrontott, 

hibázott, és vállalni érte a felelősséget. 

Önállóság és teljesítőképesség 

Célja: az ügyfél képes legyen önállóan dolgozni, az elvárt legjobb teljesítmény, minőség elérésére 

törekedni. 



28 
 

A szolgáltatás időtartama/gyakorisága:  

- összesen 24 óra óraszámmal 

- 4 napos, napi 6 órás foglalkozás, egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc. 

  

A tréningekről az alábbi dokumentumok készítése kötelező: tematika, jelenléti ív, tréningre 

vonatkozó szakmai beszámoló.  

A trénereknek meg kell felelniük a 30/2000 (IX.15.) GM rendelet előírásainak.  

 
Ismeretfelújító képzés 24 fő részére 

A szolgáltatás célja a felzárkóztatás és a hiányzó alapismeretek pótlása, melyet egy felmérés előz 

meg a célcsoporttagok meglévő ismereteiről. Az alapkészségek, az általános, a szakmai, és a 

különféle társadalmi kompetenciák fejlesztésével olyan hátrányok válnak leküzdhetővé számukra, 

amelyek eddigi életük során megakadályozták őket a munka világába történő tartós 

bekapcsolódásban. 

A szolgáltatás tartalma:  

- kompetencia felmérés elvégzése 24 fő részére 

- a kompetencia felmérés eredményeitől függően, a fejlesztést igénylő kompetenciák 

meghatározása 

- alapkészségek, általános és szakmai, valamint társadalmi kompetenciák fejlesztése 

- az egyes képzésekhez elengedhetetlen alapismeretek felfrissítése, elsajátítása. 

A szolgáltatás időtartama/gyakorisága:  

- összesen 120 óra óraszámmal 

- 20 napos, napi 6 órás foglalkozás, egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc. 

Az ismeretfelújító képzés esetén az alábbi dokumentumok készítése kötelező: tematika, 

jelenléti ív, képzési-haladási napló, szakmai beszámoló.  

 
Ajánlattevő a tréningeket és a  képzést köteles Ózdon az alábbi helyszíneken teljesítenie: 
3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. (Inkubátorház helyiségei) 
Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek: 

 A képzés teljes időtartamára érvényes 2013.évi LXXXVII. Törvényben és a 393/2013. 
(XI.12.) Kormány Rendeletben szabályozott felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie. 
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A tréningekre vonatkozó szakmai elvárásokat, ismertetőt az ajánlattételi felhívás műszaki 
dokumentációja tartalmazza. 
 
 
2. rész:  Szociális gondozó és ápoló OKJ tanfolyam lebonyolítása 
 
FŐ CPV-kód(ok):  80400000-8  Felnőtt és egyéb oktatási szolgáltatások  
                                                                                           
Kiegészítő CPV-kódok:  80421000-1 Szakképzési szolgáltatások 
 
 
Szociális gondozó és ápoló  - OKJ tanfolyam 
 
2011. évi CLXXXVII. törvény és a  2013.évi LXXVII. törvény (a felnőttképzésről ) által 
szabályozott  szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.  
OKJ szám: 3476201 
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások 
 

Ajánlattevő a képzéseket és a vizsgáztatást köteles Ózdon az alábbi helyszíneken teljesítenie: 
Elméleti oktatás: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. (Inkubátorház helyiségei) 

Gyakorlati képzés helyszíne: az ózdi kistérség intézményei, vállalkozásai.  
A képzést lebonyolító szervezet feladata a gyakorlati képzések helyszínjeinek kiválasztása, a 
gyakorlati képzésnek helyet adó intézményekkel,vállalkozásokkal való megállapodás és a 
gyakorlati képzés lebonyolítása,felügyelete. 

Amennyiben a gyakorlati képzést biztosító szervezet indokoltnak tartja, úgy a gyakorlati képzés  
Ózd belterületén kívül eső külső helyszínen is megvalósulhat, ebben az esetben a gyakorlati 
képzést biztosító viseli annak utazási költségeit. 

A képzésben résztvevők száma 12 fő. 
Ajánlattevő feladata a képzési program összeállítása és a képzésről tematika készítése.   

Az elméleti képzéseket napi 8 órás, a gyakorlati képzéseket heti 40 órás intervallumban kérjük 
lebonyolítani.  

Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek: 

 A képzés teljes időtartamára érvényes 2013.évi LXXXVII. Törvényben és a 393/2013. 
(XI.12.) Kormány Rendeletben szabályozott felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie 
Szociális ápoló és gondozó (OKJ szám: 3476201) szakmai képzésre vonatkozóan. 

 Rendelkezzen a Szociális ápoló és gondozó szakmára érvényes 111/2010. (IV. 9.)  
Kormány Rendeletben szabályozott vizsgáztatási engedéllyel, és vállalja a vizsgáztatás 
jogszerű, teljes körű lebonyolítását és annak minden költségét. 

 
A képzés időtartamát a pályázatban 12 hónapra terveztük (1350 órában), 12 fő részvételével, 
melynek 60 %-a elméleti képzés, 40 %-a gyakorlati képzés. 
 

OKJ képzés meghatározása 
 

Időtartam (óra/nap) Megvalósulás tervezett 
időpontja (legkésőbb): 

1.Szociális gondozó és ápoló elméleti képzés 810 óra (8 óra/nap) 2019.03.31. 
2.Szociális gondozó és ápoló gyakorlati képzés 540 óra (8 óra/nap) 2019.03.31. 
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3. rész:  Eladó OKJ tanfolyam lebonyolítása 
 
FŐ CPV-kód(ok):  80400000-8  Felnőtt és egyéb oktatási szolgáltatások  
                                                                                           
Kiegészítő CPV-kódok:  80421000-1 Szakképzési szolgáltatások 
 
Eladó - OKJ tanfolyam 
 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, a 2013.évi LXXVII. törvény (a felnőttképzésről )  és a 27/2012. 
(VIII. 27.) NGM rendelet által szabályozott eladó OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.  
OKJ szám: 3434101 
Szakmacsoport: Kereskedelem,- marketing,üzleti adminisztráció 
 
Ajánlattevő a képzéseket és a vizsgáztatást köteles Ózdon az alábbi helyszíneken teljesítenie: 
Elméleti oktatás: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. (Inkubátorház helyiségei) 

Gyakorlati képzés helyszíne: az ózdi kistérség intézményei, vállalkozásai.  
A képzést lebonyolító szervezet feladata a gyakorlati képzések helyszínjeinek kiválasztása, a 
gyakorlati képzésnek helyet adó intézményekkel,vállalkozásokkal való megállapodás és a 
gyakorlati képzés lebonyolítása,felügyelete. 

Amennyiben a gyakorlati képzést biztosító szervezet indokoltnak tartja, úgy a gyakorlati képzés  
Ózd belterületén kívül eső külső helyszínen is megvalósulhat, ebben az esetben a gyakorlati 
képzést biztosító viseli annak utazási költségeit. 
A képzésben résztvevők száma 12 fő. 

Ajánlattevő feladata a képzési program összeállítása és a képzésről tematika készítése.  
Az elméleti képzéseket napi 8 órás, a gyakorlati képzéseket heti 40 órás intervallumban kérjük 
lebonyolítani.  
 
Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek: 

- A képzés teljes időtartamára érvényes 2013.évi LXXXVII. Törvényben és a 393/2013. 
(XI.12.) Kormány rendeletben szabályozott  

      felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie Eladó (OKJ szám: 3434101) szakmai  
      képzésre vonatkozóan. 
 
-     Rendelkezzen az Eladó szakmára érvényes 111/2010. (IV.9.) Kormány Rendeletben   
      szabályozott vizsgáztatási engedéllyel, és vállalja a vizsgáztatás jogszerű, teljes körű  
      lebonyolítását és annak minden költségét. 
 

A képzés időtartamát a pályázatban 10 hónapra terveztük (850 órában), 12 fő részvételével, 
melynek 30 %-a elméleti képzés, 70 %-a gyakorlati képzés. 
 

OKJ képzés meghatározása 
 

Időtartam (óra/nap) Megvalósulás tervezett 
időpontja (legkésőbb): 

1. Eladó elméleti képzés 255 óra (8 óra/nap) 2019.03.31. 
2. Eladó gyakorlati képzés 595 óra (8 óra/nap) 2019.03.31. 
 
 
 



31
 

VI. SZERZŐDÉSTERVEZETEK 
 
 

V á l l a l k o z á s i  s z e r z ő d é s  
 1 .  r é s z a j á n l a t   

 
amely létrejött egyrészről amely létrejött egyrészről Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft.  (3600 Ózd, Jászi O. út 3., adószám: 18426777-2-05, Bankszámla: 11734004-
20434805, cégjegyzék szám: 05-09-017581), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő; 
nevében eljár Dr. Török Béla ügyvezető)  
másrészről   
a ……………………………….. (Székhely: ……………………………….), adószáma: 
……………………………………… , bankszámla száma: …………………..), mint Vállalkozó (a 
továbbiakban Vállalkozó ; nevében eljár ……………………….. ) között az alábbi feltételekkel: 
 

1. Preambulum 

1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. harmadik fejezete szerint, a Kbt. 113 § (1) bekezdése 
alapján közbeszerzési eljárást indított három ajánlattevő részére egyidejű ajánlattételi felhívás 
megküldésével „Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
szolgáltatás megrendelése ” szolgáltatás beszerzésére az GINOP – 5.1.4.-17-2017-00001 pályázati 
programhoz kapcsolódóan 3 db  részajánlatra vonatkozóan. 
Ezen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő az 1. részajánlat (Tréningek, képzés 
lebonyolítása ) tekintetében a …………………. ( ……………………….) lett.  
 
Az eljárás során alkalmazott bírálati szempontok, nyertes ajánlat elemei, melyek értékelésre 
kerültek az alábbiak:  
 
Részszempont    Nyertes ajánlat elemei  
Ajánlati ár (nettó Ft)  …… Ft 
  

 
Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban Megrendelő, mint 
ajánlatkérő ajánlattételi felhívása, valamint Vállalkozó, mint nyertes ajánlata szerint kötik meg. Ezen 
alapdokumentumok a szerződés szerves részét képezik. Amennyiben fenti dokumentumok, valamint 
a szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a dokumentumokat ezen sorrendben kell 
irányadónak tekinteni. 
 
1.2. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 2. pontban 
rögzített dokumentumok bármelyikével.  

2. Szerződés tárgya 

2.1. Jelen szerződés tárgyát az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a Projekt 
dokumentumaiban rögzített alábbi főbb feladatok képezik. 

- 4 db tréning (Pályaorientációs, Álláskeresési, Reintegráló, Munkavállalói kulcsképesség-
fejlesztő tréning) lebonyolítása. 

-  1 db Ismeretfelújító képzés lebonyolítása. 
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2.2. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Vállalkozó részére a feladat 
végrehajtásához szükségképpen kapcsolódó Projekt azon dokumentumait, melyek a szerződés 
teljesítéséhez szükségesek. Az átadás megtörténtét Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával 
nyugtázzák. 

3. Felek kötelezettségei: 
 
3.1. Vállalkozó 
 
3.1.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés, illetve a 
közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint - figyelembe véve 
Megrendelő érdekeit, utasításait és a Projekt egyéb dokumentumait -  köteles végrehajtani. 
 
3.1.2. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás a 
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, 
szakértelemmel és szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a 
teljesítés során folyamatosan biztosítja, hogy az ajánlatában megnevezett szakemberek 
rendelkezésre álljanak.  
 
3.1.3. Vállalkozó feladatait köteles Megrendelő által az adott feladat végrehajtására előírt és 
ajánlatában vállalt alábbi  rész és végteljesítési határidőben végrehajtani: 
                  Pályaorientációs tréning                                 2018.04.06. 
                  Álláskeresési tréning                                       2019.04.10. 
                  Reintegráló tréning                                         2019.04.10. 
                  Kulcsképességfejlesztő tréning                       2019.04.10. 
                  Ismeretfelújító képzés                                     2018.04.16. 
 
A teljesítés során esetlegesen jelentkező, az ütemezésben nem szereplő feladatokra vonatkozó 
teljesítési határidőt Megrendelő igényei alapján a felek a feladat felmerülésekor kölcsönösen 
állapítják meg. A teljesítésről a Felek teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel,amely a 
számlázás alapja.  

3.1.4. Vállalkozó feladatait a fenti ütemezés szerint köteles határidőben végrehajtani. Vállalkozó a 
teljesítés igazolására az alábbiakat köteles leadni a Megrendelő részére: 

- Jelenléti ívek a képzésekről, képzési haladási napló, szakmai jelentések, képzési tematika. 

3.1.5. Vállalkozó a részletes és adott feladathoz kötődő képzési tematikát jóváhagyás céljából 
minden esetben köteles előzetesen bemutatni Megrendelő részére. Amennyiben Felek másként 
nem állapodnak meg, Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 3 (három) napon belül a 
tematika elfogadásáról dönteni. Amennyiben Megrendelő a benyújtott részletes tematika bármely 
elemével nem ért egyet, úgy írásban, megfelelő határidő kitűzésével ennek kijavítását, 
kiegészítését kérheti Vállalkozótól, pontosan meghatározva a részletes tematika kiegészítéssel 
vagy javítással érintett részét. Vállalkozó a javítást köteles elvégezni a Megrendelő igényei szerint, 
kivéve, ha az szakszerűtlen utasításból ered és a szakmai követelményekkel nem 
összeegyeztethető. 

 
3.1.6. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása teljes mértékben 
Vállalkozó feladata, ide értve például a munkavégzéshez szükséges megfelelő helyiségek, 
eszközök és munkafeltételek biztosítását, valamint minden szükséges költség viselését.  
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3.1.7. Vállalkozó köteles Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítására a figyelmet 
felhívni, melynek elmaradása esetén a bekövetkezett minden kárért teljes körű felelősséggel 
tartozik. A célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást csak akkor köteles végrehajtani, ha 
Megrendelő a figyelemfelhívást követően az utasítás teljesítésére írásban felhívta. Amennyiben 
Vállalkozó nem így jár el, a bekövetkezett minden kárért teljes körű felelősséggel tartozik. 
Vállalkozó a jogszabálysértő utasítás teljesítését köteles megtagadni, a megtagadás elmaradása 
esetén bekövetkezett minden kárért teljes körű felelősséggel tartozik.  
 
 
3.2. Megrendelő  
 
3.2.1. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés időben történő a 
projektelvárásoknak és vállalásnak megfelelő teljesítéséhez szükségesek. Megrendelő vállalja, 
hogy a jelen szerződés szerinti, határidőre a szükséges nyilatkozatait megadja és döntéseivel a 
teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban - meghatározza.  
 
3.2.2. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a vállalkozási 
díjat a jelen szerződés 4. számú pontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére megfizetni.  
 
 
4. Vállalkozói díj, fizetési feltételek                                 

4.1. Vállalkozót  jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért mindösszesen az alábbi 
vállalkozói díj illeti meg: 
Nettó ………………………- Ft, azaz ………………….. forint, mely a teljesítést követően kerül 
megfizetésre.  Finanszírozási mód: utófinanszírozás. 
                    
4.2. A vállalkozói díjról Vállalkozó Megrendelő írásbeli elfogadását követően (teljesítésigazolás, 
melyet a teljesítéstől számított 5 napon belül állít ki a Megrendelő) - teljesítésigazolásra jogosult - 
állíthat ki számlát. A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos 
valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, így Vállalkozó más jogcímen 
ellenérték felszámítására nem jogosult, Megrendelő pedig jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatban semmilyen más jogcímen nem teljesít kifizetést Vállalkozónak 
 
4.3 Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), az igazolt teljesítést követően kiállított 
számla alapján, a Kbt. 135. § 1-6 bekezdéseiben  foglaltak szerint banki átutalással történik.  
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 260. §-ban és a Ptk  6:130. § (1)-(2) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor, Vállalkozónak a ……………………….. 
vezetett ……………………….számú bankszámlájára. A teljesítés napja az a nap, amikor 
Megrendelő számlája megterhelésre kerül. 
 

A Vállalkozó  a Kbt. 125.§. (4) bekezdés a) pontja értelmében nem fizethet ki, illetve nem 
számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,melyek a Kbt. 56.§.(1) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel,és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A Vállalkozó  a Kbt. 125.§. (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 
Kbt. 125.§.(5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles. 
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4.4. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, vagy 
az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Vállalkozó késedelmi kamat 
iránti követelését kizárja.  
 
4.5. Nem Vállalkozónak felróható, vagy nem az ő érdekkörében felmerült okból bekövetkező 
megrendelői fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult Megrendelőnek a Ptk. 6:155 § (1) és 
(2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt felszámítani. Vállalkozó 
erről külön, írásban értesíti a Megrendelőt. 
 

5. Együttműködési, tájékoztatási kötelezettség 
5.1. Feleket jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, együttműködési 
kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles Megrendelővel, illetve 
Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel folyamatosan, a jelen 
szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködni.   
Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos 
információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, Megrendelő ez 
irányú kérése hiányában is.  
 
5.2. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a 
szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését 
akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes 
teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.  
 
5.3. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött 
írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet 
esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. 
Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és 
megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén 
olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor 
kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat 
(például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok, stb.) személyesen, illetve ajánlott vagy 
tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.  

5.4. Felek tudomással bírnak arról, hogy a projekt az GINOP- 5.1.4-17-2017-00001 pályázati 
konstrukcióban valósul meg, melynek megfelelően Megrendelő speciális tájékoztatási és 
projektjelentési kötelezettségek alanya. Vállalkozó köteles az általa végzett tevékenységek 
körében biztosítani, hogy Megrendelő ezen kötelezettségeinek határidőben eleget tudjon tenni és a 
teljesítés során Vállalkozó a projektre vonatkozó pályázati előírásokat (különös tekintettel a 
GINOP Általános Útmutatóban és mellékleteiben előírtak, és a pénzügyi elszámolásokra 
vonatkozó előírások) betartani. 

6. Kapcsolattartás 
Jelen szerződésben Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:  
 
6.1 Megrendelő részéről utasítás adására feljogosított személy I. rész esetében:  
Név:   dr. Török Béla ügyvezető 
Tel:    +36 48-570 139 
Fax:    - 
e-mail: tranzit@borsoditranzit.hu 
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6.2. Vállalkozó részéről 
Név:  
Tel:   
Fax:  
e-mail:  
 
6.3. Jelen szerződés alapján ellátandó feladatok körében minden közlés akkor érvényes és hiteles, 
ha azt felek a megjelölt kapcsolattartókhoz juttatják el a jelen szerződés 5.3. pontjában megjelölt 
módokon. 
 
7. Szerződés szegés és jogkövetkezményei, szavatosság 

7.1. Késedelmi kötbér: Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó késedelmének számít, 
amennyiben jelen szerződésben foglalt bármely feladatot/részfeladatot a vállalt/megadott 
határidőre nem végzi el. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a határidőt követő naptól 
kezdődően a késedelem idejére az alábbi kötbér megfizetésére kötelezett: 

Alapja: A késedelmesen teljesített részletes terv(ek)ben feltüntetett nettó díjak összessége;  
Mértéke:  nettó ajánlati ár 0.1 % -a, de maximum 15 naptári napi kötbér mérték. 15 napot 
meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, és a szerződés 
teljesítésével összefüggésben felmerült igényeit a teljesítési biztosítékból kiegyenlíteni.  
 
Késedelem bekövetkeztekor Vállalkozó haladéktalanul, illetve Megrendelő által tűzött 
póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre, és a kötbéren felül Megrendelő a késedelemből 
eredő kárának a megfizetését is követelheti. 
 
7.2  Teljesítési biztosíték: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a 
Kbt. 134.§ (2) bekezdése szerint nettó Ajánlattételi ár, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő 
mértékű teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint, a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthető. A teljesítési biztosítékot a 
Vállalkozónak a szerződés hatálybalépésétől kezdődően a szerződéshatályának időtartama alatt fenn kell 
tartani.  Vállalkozónak az ajánlatukban nyilatkozniuk kell a teljesítési biztosíték határidőben történő 
rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően. Megrendelő a szerződés teljesítése 
elmaradásának tekinti, amennyiben a Vállalkozó  nem az ajánlatában megajánlott és a Megrendelő által előírt műszaki 
paramétereknek megfelelő terméket szállít. 

 

7.3 Hibás teljesítési kötbér: amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben rögzített 
valamilyen feladatát nem a szerződésben meghatározottaknak megfelelően teljesíti, hibás teljesítési kötbért köteles 
fizetni, amelynek mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,1 %-a naptári napokra, maximum a kötbér 
vetítési alap 2 %-a. 

 
Megrendelő a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket a jelen 
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezi. 
 
A kötbérre vonatkozó további rendelkezések: 
Több kötbér egyidejű használata esetén a fennálló kötbérigény kumulált összege nem haladhatja 
meg a jelen szerződésben rögzített, a szolgáltatás nettó teljes ellenérték  összegének 30 %-át. 
 
Megrendelő a kötendő szerződés vonatkozásában kizárja a Ptk.6:187.§ (2) bekezdés alkalmazását. 

 
          Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a  
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          kifizetés feltétele a 2017.évi CL törvény 260. §-ban foglaltak teljesülése. Amennyiben     
          a Vállalkozó nem szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában,úgy köteles 30 napnál  
          nem régebbi nemleges – az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet  
          szerinti -  adóigazolást benyújtani a számla beadásával egyidőben.  
 

7.4 Megrendelő jogosult kötbérkövetelését Vállalkozó követelésével szemben beszámítani, illetve 
azt Vállalkozó esedékes számlájából visszatartani 

7.5 Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat 
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul 
késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával Vállalkozó tekintetében megállapított teljesítési 
határidő meghosszabbodik.  

7.6. Amennyiben vis maior események bekövetkeztekor  Szerződő Felek bármelyike a jelen 
szerződésből eredő kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy az esemény időtartamára 
szerződéses kötelezettségei alól mentesül, amennyiben azok bekövetkezéséről a másik Felet 
időben, jelen szerződés 5.3. pontjában foglalt módon értesítette. Az értesítési, és az 
elmulasztásából eredő károk megtérítési kötelezettsége mindkét felet terheli. 

Amennyiben a jelen pontban foglalt körülmények fennállása meghaladja a 2 hónapos időtartamot, 
a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával - további hátrányos jogkövetkezmény 
nélkül - a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

7.7. Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, 
amely Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. Amennyiben Vállalkozónak 
felróhatóan harmadik személy jogos igényérvényesítéssel lép fel a fentiek vonatkozásában, úgy az 
ebből Megrendelőt érő károk megtérítésére Vállalkozó kötelessége. 

Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, 
továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése és 
Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére áll, s biztosítja a 
szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.  

Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények 
biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-át biztosítékként 
köti ki. Az ajánlattevő választása szerinti biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre 
bocsátani. 
Az előírt biztosíték a megadott határidőkig az Ajánlattevőként szerződő fél választása ( és 
ajánlatában megjelölt ) szerint a Kbt. 126.§ (6) a.) bekezdése szerint teljesíthetők.  

A jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő, 
személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket, így különösen a névhez, képmáshoz és 
hangfelvételhez való jogokat és ezek harmadik személy által történő felhasználására vonatkozó 
esetleges engedélyek beszerzését illetően Vállalkozó köteles a tőle elvárható legnagyobb 
gondossággal előzetesen eljárni, és azokról Megrendelőt előzetesen tájékoztatni.  

Vállalkozó teljes körűen szavatol mind a saját, mind az általa vagy alvállalkozója, teljesítési 
segédje által igénybe vett alvállalkozóért és teljesítési segédért. Felek rögzítik, hogy az 
alvállalkozó, teljesítési segéd által végzett munkát úgy tekintik, mintha maga Vállalkozó végezte 
volna. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozóra vonatkozó előírás kötelezettjeként az 
alvállalkozót és a teljesítési segédet is érteni kell. 
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8. A szerződés módosítása: 
 
Jelen szerződést - a Kbt. 132.§-ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - csak írásban 
(papír alapú dokumentum), Felek 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.  
 

9. A szerződés időtartama, megszüntetése: 
9.1. Jelen szerződést Felek határozott időre kötik: az aláírás napjától 2019.04.10.  
 
9.2 Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:278.§ alapján bármelyik fél, indokolási kötelezettség nélkül, 30 
napos felmondási idő figyelembe vételével, írásban felmondhatja. 
 
9.3 Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben 
Vállalkozó teljesítése olyan jelentős mértékben hibás, hogy ennek következtében Megrendelőnek a 
további teljesítés nem áll érdekében, továbbá jogosult akkor is, ha Vállalkozó (alvállalkozója, 
teljesítési segéde, stb.) a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben jogszabályon vagy jelen 
szerződésen alapuló kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegte. 
 
9.4. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben 
Megrendelő a fizetési kötelezettségével 120 napon túli késedelembe esik, és a teljesítésre  
Megrendelőt új határidő tűzésével Vállalkozó legalább kétszer írásban felhívta. 
 
9.5. Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, ha Vállalkozó ellen csőd-, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Ebben az esetben ezen körülmény 
bekövetkezéséről Vállalkozót írásbeli értesítési kötelezettség terheli, az esemény bekövetkezésétől 
számított 10 munkanapon belül. 
 
9.6. A 9.3. pont kivételével valamennyi esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult.  
 
9.7 Megrendelő köteles felmondani a szerződést, ha: 
 
a) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely 
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont meghatározott feltételeknek. Ennek 
érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont meghatározott feltételeknek. 
Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó a Kbt. 143.§ (3) 
bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

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

10. Titoktartás 

10.1. Vállalkozó köteles a feladat teljesítése, ellátása során tudomására jutott valamennyi 
információt, tényt, adatot üzleti titokként kezelni, és azokat, valamint Megrendelő, illetve a 
tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem 
közölhet illetéktelen személlyel olyan tényt, adatot, információt, amely a feladat teljesítéssel 
összefüggésben bárkiről, bármiről jutott tudomására. 
 
10.2. Vállalkozó a fenti kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.  
 
10.3. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett 
alkalmazottaik, vállalkozóik és alvállalkozóik részére.  
 

11. Alvállalkozó igénybevétele 
11.1. Vállalkozó alvállalkozót a Kbt. 138.§-140 § -ban foglaltak szerint vehet igénybe. Köteles az 
erről szóló szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére Megrendelő is jogosult.  
 
11.2. Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni az alvállalkozási szerződés megkötéséről és annak 
tartalmáról.  
 

12. Egyéb rendelkezések 
12.1. Irányadó jog: 
Jelen Szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. és a Kbt. szabályai az 
irányadók. 
 
12. 2. Bírósági alávetés: 
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül 
kötelesek egymás között elrendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX tv. 
27.§-a (1)-(2) bekezdései alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták 
elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a miskolci székhelyű kizárólagos 
illetékességének. 
 
12.3.  Részleges érvénytelenség: 
Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi 
rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen 
szerződést nem kötötték volna meg. A szerződő felek az érvénytelen feltételt kötelesek 
haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés 
értelméhez vagy a felek szándékához a lehető legközelebb áll. 
 
12.4. 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. 
 
12.5. Egyéb nyilatkozatok: 
12.5.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és 
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami 
Számvevőszék, Magyar Államkincstár, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, Irányító Hatóság, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek 
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megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését 
rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra 
való hivatkozással nem tagadható meg.  
 
12.5.2. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó 
köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az 
ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében 
 
12.5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörébe 
tartozó más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 
 
12.5.4.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más 
egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.  
 
12.5.5. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen 
működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs 
folyamatban.  
 
12.5.6 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes tartalma 
nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a Megrendelő a szerződés megkötését 
követően közzéteszi a honlapján. 

12.5.7 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb 
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a 
szerződést nem kötötték volna meg. Esetleges ellentmondások, illetve értelmezési kérdések 
esetén a Szerződést alkotó dokumentumok erősorrendje a következő ( azaz a sorban megelőző 
dokumentum felülírja a sorban hátrébbálló dokumentumot): 

 
(1)  Ajánlattételi felhívás; 
(2)  Ajánlati dokumentáció; 
(3); Vállalkozó ajánlata 
(4) a jelen Szerződés 

 

12.5.8 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és Vállalkozó végleges ajánlatának 
rendelkezései az irányadóak. 

12.5.9 Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező akaratnyilvánításával, 
írásban módosítható, figyelembe véve a Kbt. vonatkozó előírásait  (141 § ) is. 

12.5.10.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező 
érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és 
azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 
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12.5.11. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
12.6 Üzleti titok 
Az írásban átadott bizalmas információk attól függetlenül üzleti titoknak minősülnek, hogy 
azokon a "Bizalmas", “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek szerepeltetik-e. Felek 
tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen 
titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. Eladó az üzleti titkokat saját vagy 
harmadik személy érdekében – jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéken túl – nem 
használhatja fel. 

12.7 Külföldi ajánlattevő 

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

 
Felek a jelen szerződést - mely … (….) oldalon készült, 5 (öt) példányban, magyar nyelven, és 12 
pontot tartalmaz - elolvasták, azt kölcsönös értelmezés után szabad elhatározásukból, minden 
befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag – a 
képviselet szabályainak megtartásával – saját kezűleg írták alá. 
 
Kelt: Ózd, 2018. …. 
 
 
 

 
…………………………. 

 
……………………….. 

         Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. 
            Dr. Török Béla ügyvezető 

Megrendelő 

 
 

Vállalkozó 
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V á l l a l k o z á s i  s z e r z ő d é s  
2 .  r é s z a j á n l a t   

 
amely létrejött egyrészről amely létrejött egyrészről Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft.  (3600 Ózd, Jászi O. út 3., adószám: 18426777-2-05, Bankszámla: 11734004-
20434805, cégjegyzék szám: 05-09-017581), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő; 
nevében eljár Dr. Török Béla ügyvezető) másrészről  
………………………… (Székhely: ………………………………...) , adószáma: 
………………………..  , bankszámla száma: …………………..), mint Vállalkozó (a 
továbbiakban Vállalkozó ; nevében eljár Skoda Lászlóné) között az alábbi feltételekkel: 
 

3. Preambulum 

1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. harmadik fejezete szerint, a Kbt. 113 § (1) bekezdése 
alapján közbeszerzési eljárást indított három ajánlattevő részére egyidejű ajánlattételi felhívás 
megküldésével „Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
szolgáltatás megrendelése ” szolgáltatás beszerzésére az GINOP – 5.1.4.-17-2017-00001 pályázati 
programhoz kapcsolódóan 2 részajánlatra vonatkozóan. 
Ezen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő az 2. részajánlat (Szociális gondozó és ápoló 
OKJ tanfolyam lebonyolítása)  tekintetében ………………………….. ,  
……………………………. lett. 
 
Az eljárás során alkalmazott bírálati szempontok, nyertes ajánlat elemei, melyek értékelésre 
kerültek az alábbiak:  
 
Részszempont    Nyertes ajánlat elemei  
Ajánlati ár (nettó Ft)  …………………………..- Ft 
  

 
Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban Megrendelő, mint 
ajánlatkérő ajánlattételi felhívása, valamint Vállalkozó, mint nyertes ajánlata szerint kötik meg. Ezen 
alapdokumentumok a szerződés szerves részét képezik. Amennyiben fenti dokumentumok, valamint 
a szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a dokumentumokat ezen sorrendben kell 
irányadónak tekinteni. 
 
1.2. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 2. pontban 
rögzített dokumentumok bármelyikével.  
 

4. Szerződés tárgya 

1.1. Jelen szerződés tárgyát az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a Projekt 
dokumentumaiban rögzített alábbi főbb feladatok képezik: 
 
2011. évi CLXXXVII. törvény és a 2013. évi LXXVI. törvény (a felnőttképzésről)  által 
szabályozott Szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.  
OKJ szám: 3476201 
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások 
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2.2. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Vállalkozó részére a feladat 
végrehajtásához szükségképpen kapcsolódó Projekt azon dokumentumait, melyek a szerződés 
teljesítéséhez szükségesek. Az átadás megtörténtét Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával 
nyugtázzák. 

3. Felek kötelezettségei: 
 
3.1. Vállalkozó 
 
3.1.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés, illetve a 
közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint - figyelembe véve 
Megrendelő érdekeit, utasításait és a Projekt egyéb dokumentumait -  köteles végrehajtani. 
 
3.1.2. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás a 
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, 
szakértelemmel és szakértőkkel, OKJ képzésekre és a minősítő vizsgák bonyolításához 
szükséges minden szakmára (kőműves, festő) vonatkozó hatósági feltételnek megfelel, és a 
szükséges engedélyekkel, FAT akkreditációval, továbbá műszaki-technikai háttérrel 
rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan biztosítja, hogy az ajánlatában megnevezett 
szakemberek rendelkezésre álljanak.  
 

3.1.3. Vállalkozó feladatait köteles Megrendelő által az adott feladat végrehajtására előírt és 
ajánlatában vállalt alábbi  rész és végteljesítési határidőben végrehajtani: 
 

                  OKJ képzés (Szociális gondozó és ápoló)                                  2019.március 31. 
 
A teljesítés során esetlegesen jelentkező, az ütemezésben nem szereplő feladatokra vonatkozó 
teljesítési határidőt Megrendelő igényei alapján a felek a feladat felmerülésekor kölcsönösen 
állapítják meg. A teljesítésről a Felek teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel,amely a 
számlázás alapja.  

3.1.4. Vállalkozó feladatait a fenti ütemezés szerint köteles határidőben végrehajtani. Vállalkozó a 
teljesítés igazolására az alábbiakat köteles leadni a Megrendelő részére: 

- Jelenléti ívek a képzésekről, képzési haladási napló, szakmai jelentések, képzési tematika, OKJ 
vizsgalapok. 

3.1.5. Vállalkozó a részletes és adott feladathoz kötődő képzési tematikát jóváhagyás céljából 
minden esetben köteles előzetesen bemutatni Megrendelő részére. Amennyiben Felek másként 
nem állapodnak meg, Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 3 (három) napon belül a 
tematika elfogadásáról dönteni. Amennyiben Megrendelő a benyújtott részletes tematika bármely 
elemével nem ért egyet, úgy írásban, megfelelő határidő kitűzésével ennek kijavítását, 
kiegészítését kérheti Vállalkozótól, pontosan meghatározva a részletes tematika kiegészítéssel 
vagy javítással érintett részét. Vállalkozó a javítást köteles elvégezni a Megrendelő igényei szerint, 
kivéve, ha az szakszerűtlen utasításból ered és a szakmai követelményekkel nem 
összeegyeztethető. 

 
3.1.6. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása teljes mértékben 
Vállalkozó feladata, ide értve például a munkavégzéshez szükséges megfelelő helyiségek, 
eszközök és munkafeltételek biztosítását, valamint minden szükséges költség viselését.  
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3.1.7. Vállalkozó köteles Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítására a figyelmet 
felhívni, melynek elmaradása esetén a bekövetkezett minden kárért teljes körű felelősséggel 
tartozik. A célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást csak akkor köteles végrehajtani, ha 
Megrendelő a figyelemfelhívást követően az utasítás teljesítésére írásban felhívta. Amennyiben 
Vállalkozó nem így jár el, a bekövetkezett minden kárért teljes körű felelősséggel tartozik. 
Vállalkozó a jogszabálysértő utasítás teljesítését köteles megtagadni, a megtagadás elmaradása 
esetén bekövetkezett minden kárért teljes körű felelősséggel tartozik.  
 
 
3.2. Megrendelő  
 
3.2.1. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés időben történő a 
projektelvárásoknak és vállalásnak megfelelő teljesítéséhez szükségesek. Megrendelő vállalja, 
hogy a jelen szerződés szerinti, határidőre a szükséges nyilatkozatait megadja és döntéseivel a 
teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban - meghatározza.  
 
3.2.2. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a vállalkozási 
díjat a jelen szerződés 4. számú pontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére megfizetni.  
 
 
4. Vállalkozói díj, fizetési feltételek                                 

4.1. Vállalkozót  jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért mindösszesen az alábbi 
vállalkozói díj illeti meg: 
Nettó ………………….,-Ft, azaz …………………………………. forint, mely a teljesítést 
követően kerül megfizetésre.  Finanszírozási mód: utófinanszírozás. 
                    
4.2. A vállalkozói díjról Vállalkozó Megrendelő írásbeli elfogadását követően (teljesítésigazolás, 
melyet a teljesítéstől számított 5 napon belül állít ki a Megrendelő) - teljesítésigazolásra jogosult - 
állíthat ki számlát. A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos 
valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, így Vállalkozó más jogcímen 
ellenérték felszámítására nem jogosult, Megrendelő pedig jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatban semmilyen más jogcímen nem teljesít kifizetést Vállalkozónak 
 
4.3 Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), az igazolt teljesítést követően kiállított 
számla alapján, a Kbt. 135. § 1-6 bekezdésében  foglaltak szerint banki átutalással történik.  
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 260. §-ban és a Ptk 6:130 § (1)-(2) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor, Vállalkozónak a ……………………….. 
vezetett ……………………….számú bankszámlájára. A teljesítés napja az a nap, amikor 
Megrendelő számlája megterhelésre kerül. 
 

A Vállalkozó  a Kbt. 125.§. (4) bekezdés a) pontja értelmében nem fizethet ki, illetve nem 
számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,melyek a Kbt. 56.§.(1) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel,és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A Vállalkozó  a Kbt. 125.§. (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 
Kbt. 125.§.(5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles. 
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4.4. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, vagy 
az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Vállalkozó késedelmi kamat 
iránti követelését kizárja.  
 
4.5. Nem Vállalkozónak felróható, vagy nem az ő érdekkörében felmerült okból bekövetkező 
megrendelői fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult Megrendelőnek a Ptk 6:155 § (1) és 
(2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt felszámítani. Vállalkozó 
erről külön, írásban értesíti a Megrendelőt. 
 

5. Együttműködési, tájékoztatási kötelezettség 
5.1. Feleket jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, együttműködési 
kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles Megrendelővel, illetve 
Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel folyamatosan, a jelen 
szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködni.   
Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos 
információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, Megrendelő ez 
irányú kérése hiányában is.  
 
5.2. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a 
szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését 
akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes 
teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.  
 
5.3. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött 
írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet 
esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. 
Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és 
megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén 
olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor 
kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat 
(például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok, stb.) személyesen, illetve ajánlott vagy 
tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.  

5.4. Felek tudomással bírnak arról, hogy a projekt az GINOP- 5.1.4-17-2017-00001 pályázati 
konstrukcióban valósul meg, melynek megfelelően Megrendelő speciális tájékoztatási és 
projektjelentési kötelezettségek alanya. Vállalkozó köteles az általa végzett tevékenységek 
körében biztosítani, hogy Megrendelő ezen kötelezettségeinek határidőben eleget tudjon tenni és a 
teljesítés során Vállalkozó a projektre vonatkozó pályázati előírásokat (különös tekintettel a 
GINOP Általános Útmutatóban és mellékleteiben előírtak, és a pénzügyi elszámolásokra 
vonatkozó előírások) betartani. 

6. Kapcsolattartás 
Jelen szerződésben Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:  
 
6.1 Megrendelő részéről utasítás adására feljogosított személy 2. rész esetében:  
Név: dr. Török Béla ügyvezető 
Tel:  +36 48-570 139 
Fax:  -  
e-mail:  tranzit@borsoditranzit.hu 
 



45 
 

6.2. Vállalkozó részéről 
Név:  
Tel:   
Fax:  
e-mail:  
 
6.3. Jelen szerződés alapján ellátandó feladatok körében minden közlés akkor érvényes és hiteles, 
ha azt felek a megjelölt kapcsolattartókhoz juttatják el a jelen szerződés 5.3. pontjában megjelölt 
módokon. 
 
7. Szerződés szegés és jogkövetkezményei, szavatosság 

7.1. Késedelmi kötbér: Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó késedelmének számít, 
amennyiben jelen szerződésben foglalt bármely feladatot/részfeladatot a vállalt/megadott 
határidőre nem végzi el. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a határidőt követő naptól 
kezdődően a késedelem idejére az alábbi kötbér megfizetésére kötelezett: 

Alapja: A késedelmesen teljesített részletes terv(ek)ben feltüntetett nettó díjak összessége;  
Mértéke:  nettó ajánlati ár 0.1 % -a, de maximum 15 naptári napi kötbér mérték. 15 napot 
meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, és a szerződés 
teljesítésével összefüggésben felmerült igényeit a teljesítési biztosítékból kiegyenlíteni.  
 
Késedelem bekövetkeztekor Vállalkozó haladéktalanul, illetve Megrendelő által tűzött 
póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre, és a kötbéren felül Megrendelő a késedelemből 
eredő kárának a megfizetését is követelheti. 
 
7.2  Teljesítési biztosíték: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a 
Kbt. 134.§ (2) bekezdése szerint nettó Ajánlattételi ár, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő 
mértékű teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint, a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthető. A teljesítési biztosítékot a 
Vállalkozónak a szerződés hatálybalépésétől kezdődően a szerződéshatályának időtartama alatt fenn kell 
tartani.  Vállalkozónak az ajánlatukban nyilatkozniuk kell a teljesítési biztosíték határidőben történő 
rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően. Megrendelő a szerződés teljesítése 
elmaradásának tekinti, amennyiben a Vállalkozó  nem az ajánlatában megajánlott és a Megrendelő által előírt műszaki 
paramétereknek megfelelő terméket szállít. 

 

7.3 Hibás teljesítési kötbér: amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben rögzített 
valamilyen feladatát nem a szerződésben meghatározottaknak megfelelően teljesíti, hibás teljesítési kötbért köteles 
fizetni, amelynek mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,1 %-a naptári napokra, maximum a kötbér 
vetítési alap 2 %-a. 

 
Megrendelő a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket a jelen 
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezi. 
 
A kötbérre vonatkozó további rendelkezések: 
Több kötbér egyidejű használata esetén a fennálló kötbérigény kumulált összege nem haladhatja 
meg a jelen szerződésben rögzített, a szolgáltatás nettó teljes ellenérték  összegének 30 %-át. 
 
Megrendelő a kötendő szerződés vonatkozásában kizárja a Ptk.6:187.§ (2) bekezdés alkalmazását. 

 
          Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a  
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          kifizetés feltétele a 2017.évi CL törvény 260. §-ban foglaltak teljesülése. Amennyiben     
          a Vállalkozó nem szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában,úgy köteles 30 napnál  
          nem régebbi nemleges – az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet  
          szerinti -  adóigazolást benyújtani a számla beadásával egyidőben.  
 

7.4 Megrendelő jogosult kötbérkövetelését Vállalkozó követelésével szemben beszámítani, illetve 
azt Vállalkozó esedékes számlájából visszatartani 

7.5 Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat 
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul 
késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával Vállalkozó tekintetében megállapított teljesítési 
határidő meghosszabbodik.  

7.6. Amennyiben vis maior események bekövetkeztekor  Szerződő Felek bármelyike a jelen 
szerződésből eredő kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy az esemény időtartamára 
szerződéses kötelezettségei alól mentesül, amennyiben azok bekövetkezéséről a másik Felet 
időben, jelen szerződés 5.3. pontjában foglalt módon értesítette. Az értesítési, és az 
elmulasztásából eredő károk megtérítési kötelezettsége mindkét felet terheli. 

Amennyiben a jelen pontban foglalt körülmények fennállása meghaladja az 2 hónapos időtartamot, 
a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával - további hátrányos jogkövetkezmény 
nélkül - a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

7.7. Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, 
amely Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. Amennyiben Vállalkozónak 
felróhatóan harmadik személy jogos igényérvényesítéssel lép fel a fentiek vonatkozásában, úgy az 
ebből Megrendelőt érő károk megtérítésére Vállalkozó kötelessége. 

Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, 
továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése és 
Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére áll, s biztosítja a 
szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.  

Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények 
biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-át biztosítékként 
köti ki. A Vállalkozó választása szerinti biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre 
bocsátani. 
Az előírt biztosíték a megadott határidőkig az Ajánlattevőként szerződő fél választása ( és 
ajánlatában megjelölt ) szerint a Kbt. 126.§ (6) a.) bekezdése szerint teljesíthetők.  

A jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő, 
személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket, így különösen a névhez, képmáshoz és 
hangfelvételhez való jogokat és ezek harmadik személy által történő felhasználására vonatkozó 
esetleges engedélyek beszerzését illetően Vállalkozó köteles a tőle elvárható legnagyobb 
gondossággal előzetesen eljárni, és azokról Megrendelőt előzetesen tájékoztatni.  

Vállalkozó teljes körűen szavatol mind a saját, mind az általa vagy alvállalkozója, teljesítési 
segédje által igénybe vett alvállalkozóért és teljesítési segédért. Felek rögzítik, hogy az 
alvállalkozó, teljesítési segéd által végzett munkát úgy tekintik, mintha maga Vállalkozó végezte 
volna. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozóra vonatkozó előírás kötelezettjeként az 
alvállalkozót és a teljesítési segédet is érteni kell. 
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8. A szerződés módosítása: 
Jelen szerződést - a Kbt. 132.§-ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - csak írásban 
(papír alapú dokumentum), Felek 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.  
 

9. A szerződés időtartama, megszüntetése: 
9.1. Jelen szerződést Felek határozott időre kötik: az aláírás napjától 2019.03.31.  
 
9.2 Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:278.§ alapján bármelyik fél, indokolási kötelezettség nélkül, 30 
napos felmondási idő figyelembe vételével, írásban felmondhatja. 
 
9.3. Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben 
Vállalkozó teljesítése olyan jelentős mértékben hibás, hogy ennek következtében Megrendelőnek a 
további teljesítés nem áll érdekében, továbbá jogosult akkor is, ha Vállalkozó (alvállalkozója, 
teljesítési segéde, stb.) a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben jogszabályon vagy jelen 
szerződésen alapuló kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegte... 
 
9.4. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben 
Megrendelő a fizetési kötelezettségével 120 napon túli késedelembe esik, és a teljesítésre  
Megrendelőt új határidő tűzésével Vállalkozó legalább kétszer írásban felhívta. 
 
9.5. Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, ha Vállalkozó ellen csőd-, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Ebben az esetben ezen körülmény 
bekövetkezéséről Vállalkozót írásbeli értesítési kötelezettség terheli, az esemény bekövetkezésétől 
számított 10 munkanapon belül. 
 
9.6. A 9.3. pont kivételével valamennyi esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult.  
 
9.7 Megrendelő köteles felmondani a szerződést, ha: 
 
a) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely 
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont meghatározott feltételeknek. Ennek 
érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont meghatározott feltételeknek. 
Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó a Kbt. 143.§ (3) 
bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

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

10. Titoktartás 

10.1. Vállalkozó köteles a feladat teljesítése, ellátása során tudomására jutott valamennyi 
információt, tényt, adatot üzleti titokként kezelni, és azokat, valamint Megrendelő, illetve a 
tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem 
közölhet illetéktelen személlyel olyan tényt, adatot, információt, amely a feladat teljesítéssel 
összefüggésben bárkiről, bármiről jutott tudomására. 
 
10.2. Vállalkozó a fenti kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.  
 
10.3. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett 
alkalmazottaik, vállalkozóik és alvállalkozóik részére.  
 

11. Alvállalkozó igánybevétele 
11.1. Vállalkozó alvállalkozót a Kbt. 138. §-140 § -ban foglaltak szerint vehet igénybe. Köteles az 
erről szóló szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére Megrendelő is jogosult.  
 
11.2. Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni az alvállalkozási szerződés megkötéséről és annak 
tartalmáról.  
 

12. Egyéb rendelkezések 
12.1. Irányadó jog: 
Jelen Szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. és a Kbt. szabályai az 
irányadók. 
 
12. 2. Bírósági alávetés: 
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül 
kötelesek egymás között elrendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 
27. §. (1)-(2) bekezdései alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták 
elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a miskolci székhelyű kizárólagos 
illetékességének. 
 
12.3.  Részleges érvénytelenség: 
Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi 
rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen 
szerződést nem kötötték volna meg. A szerződő felek az érvénytelen feltételt kötelesek 
haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés 
értelméhez vagy a felek szándékához a lehető legközelebb áll. 
 
12.4. 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. 
 
12.5. Egyéb nyilatkozatok: 
12.5.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és 
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami 
Számvevőszék, Magyar Államkincstár, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, Irányító Hatóság, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek 
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megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését 
rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra 
való hivatkozással nem tagadható meg.  
 
12.5.2. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó 
köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az 
ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében 
 
12.5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörébe 
tartozó más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 
 
12.5.4.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más 
egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.  
 
12.5.5. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen 
működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs 
folyamatban.  
 
12.5.6 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes tartalma 
nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a Megrendelő a szerződés megkötését 
követően közzéteszi a honlapján. 

12.5.7 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb 
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a 
szerződést nem kötötték volna meg. 

Esetleges ellentmondások, illetve értelmezési kérdések esetén a Szerződést alkotó dokumentumok 
erősorrendje a következő ( azaz a sorban megelőző dokumentum felülírja a sorban hátrébbálló 
dokumentumot): 
 

(1)  Ajánlattételi felhívás; 
(2)  Ajánlati dokumentáció; 
(3); Vállalkozó ajánlata 
(4) a jelen Szerződés 

 

12.5.8 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és Vállalkozó végleges ajánlatának 
rendelkezései az irányadóak. 

12.5.9 Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező akaratnyilvánításával, 
írásban módosítható, figyelembe véve a Kbt. vonatkozó előírásait  (141 § ) is. 

12.5.10.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező 
érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és 
azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 
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12.5.11. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
12.6 Üzleti titok : 
Az írásban átadott bizalmas információk attól függetlenül üzleti titoknak minősülnek, hogy 
azokon a "Bizalmas", “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek szerepeltetik-e. Felek 
tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen 
titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. Eladó az üzleti titkokat saját vagy 
harmadik személy érdekében – jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéken túl – nem 
használhatja fel. 

12.7 Külföldi ajánlattevő : 

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

Felek a jelen szerződést - mely … (….) oldalon készült, 5 (öt) példányban, magyar nyelven, és 12 
pontot tartalmaz - elolvasták, azt kölcsönös értelmezés után szabad elhatározásukból, minden 
befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag – a 
képviselet szabályainak megtartásával – saját kezűleg írták alá. 
 
Kelt: Ózd, 2018. ……………….. 
 
 
 
 

 
…………………………. 

 
……………………….. 

Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. 
Dr. Török Béla ügyvezető 

Megrendelő 

 
Vállalkozó 
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V á l l a l k o z á s i  s z e r z ő d é s  
3 .  r é s z a j á n l a t   

 
amely létrejött egyrészről amely létrejött egyrészről Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft.  (3600 Ózd, Jászi O. út 3., adószám: 18426777-2-05, Bankszámla: 11734004-
20434805, cégjegyzék szám: 05-09-017581), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő; 
nevében eljár Dr. Török Béla ügyvezető) másrészről  
………………………… (Székhely: ………………………………...) , adószáma: 
………………………..  , bankszámla száma: …………………..), mint Vállalkozó (a 
továbbiakban Vállalkozó ; nevében eljár Skoda Lászlóné) között az alábbi feltételekkel: 
 

5. Preambulum 

1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. harmadik fejezete szerint, a Kbt. 113 § (1) bekezdése 
alapján közbeszerzési eljárást indított három ajánlattevő részére egyidejű ajánlattételi felhívás 
megküldésével „Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
szolgáltatás megrendelése ” szolgáltatás beszerzésére az GINOP – 5.1.4.-17-2017-00001 pályázati 
programhoz kapcsolódóan 3 részajánlatra vonatkozóan. 
Ezen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő az 3. részajánlat (Eladó OKJ tanfolyam 
lebonyolítása)  tekintetében ………………………….. ,  ……………………………. lett. 
 
Az eljárás során alkalmazott bírálati szempontok, nyertes ajánlat elemei, melyek értékelésre 
kerültek az alábbiak:  
 
Részszempont    Nyertes ajánlat elemei  
Ajánlati ár (nettó Ft)  …………………………..- Ft 
  

 
Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban Megrendelő, mint 
ajánlatkérő ajánlattételi felhívása, valamint Vállalkozó, mint nyertes ajánlata szerint kötik meg. Ezen 
alapdokumentumok a szerződés szerves részét képezik. Amennyiben fenti dokumentumok, valamint 
a szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a dokumentumokat ezen sorrendben kell 
irányadónak tekinteni. 
 
1.2. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 2. pontban 
rögzített dokumentumok bármelyikével.  
 

6. Szerződés tárgya 

1.2. Jelen szerződés tárgyát az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a Projekt 
dokumentumaiban rögzített alábbi főbb feladatok képezik: 
 
2011. évi CLXXXVII. törvény és a  2013. évi LXXVII. törvény ( a felnőttképzésről) és a 27/2012. 
(VIII.27.) NGM rendelet által szabályozott Eladó  OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.  
OKJ szám: 3434101 
Szakmacsoport: Kereskedelem, - marketing, üzleti adminisztráció 
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2.2. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Vállalkozó részére a feladat 
végrehajtásához szükségképpen kapcsolódó Projekt azon dokumentumait, melyek a szerződés 
teljesítéséhez szükségesek. Az átadás megtörténtét Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával 
nyugtázzák. 

3. Felek kötelezettségei: 
 
3.1. Vállalkozó 
 
3.1.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés, illetve a 
közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint - figyelembe véve 
Megrendelő érdekeit, utasításait és a Projekt egyéb dokumentumait -  köteles végrehajtani. 
 
3.1.2. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás a 
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, 
szakértelemmel és szakértőkkel, OKJ képzésekre és a minősítő vizsgák bonyolításához 
szükséges minden szakmára (kőműves, festő) vonatkozó hatósági feltételnek megfelel, és a 
szükséges engedélyekkel, FAT akkreditációval, továbbá műszaki-technikai háttérrel 
rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan biztosítja, hogy az ajánlatában megnevezett 
szakemberek rendelkezésre álljanak.  
 

3.1.4. Vállalkozó feladatait köteles Megrendelő által az adott feladat végrehajtására előírt és 
ajánlatában vállalt alábbi  rész és végteljesítési határidőben végrehajtani: 
 

                   
                  OKJ képzés (Eladó)                                                                          2019. március 31. 
 
A teljesítés során esetlegesen jelentkező, az ütemezésben nem szereplő feladatokra vonatkozó 
teljesítési határidőt Megrendelő igényei alapján a felek a feladat felmerülésekor kölcsönösen 
állapítják meg. A teljesítésről a Felek teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel,amely a 
számlázás alapja.  

3.1.4. Vállalkozó feladatait a fenti ütemezés szerint köteles határidőben végrehajtani. Vállalkozó a 
teljesítés igazolására az alábbiakat köteles leadni a Megrendelő részére: 

- Jelenléti ívek a képzésekről, képzési haladási napló, szakmai jelentések, képzési tematika, OKJ 
vizsgalapok. 

3.1.5. Vállalkozó a részletes és adott feladathoz kötődő képzési tematikát jóváhagyás céljából 
minden esetben köteles előzetesen bemutatni Megrendelő részére. Amennyiben Felek másként 
nem állapodnak meg, Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 3 (három) napon belül a 
tematika elfogadásáról dönteni. Amennyiben Megrendelő a benyújtott részletes tematika bármely 
elemével nem ért egyet, úgy írásban, megfelelő határidő kitűzésével ennek kijavítását, 
kiegészítését kérheti Vállalkozótól, pontosan meghatározva a részletes tematika kiegészítéssel 
vagy javítással érintett részét. Vállalkozó a javítást köteles elvégezni a Megrendelő igényei szerint, 
kivéve, ha az szakszerűtlen utasításból ered és a szakmai követelményekkel nem 
összeegyeztethető. 

 
3.1.6. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása teljes mértékben 
Vállalkozó feladata, ide értve például a munkavégzéshez szükséges megfelelő helyiségek, 
eszközök és munkafeltételek biztosítását, valamint minden szükséges költség viselését.  
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3.1.7. Vállalkozó köteles Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítására a figyelmet 
felhívni, melynek elmaradása esetén a bekövetkezett minden kárért teljes körű felelősséggel 
tartozik. A célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást csak akkor köteles végrehajtani, ha 
Megrendelő a figyelemfelhívást követően az utasítás teljesítésére írásban felhívta. Amennyiben 
Vállalkozó nem így jár el, a bekövetkezett minden kárért teljes körű felelősséggel tartozik. 
Vállalkozó a jogszabálysértő utasítás teljesítését köteles megtagadni, a megtagadás elmaradása 
esetén bekövetkezett minden kárért teljes körű felelősséggel tartozik.  
 
 
3.2. Megrendelő  
 
3.2.1. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés időben történő a 
projektelvárásoknak és vállalásnak megfelelő teljesítéséhez szükségesek. Megrendelő vállalja, 
hogy a jelen szerződés szerinti, határidőre a szükséges nyilatkozatait megadja és döntéseivel a 
teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban - meghatározza.  
 
3.2.2. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a vállalkozási 
díjat a jelen szerződés 4. számú pontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére megfizetni.  
 
 
4. Vállalkozói díj, fizetési feltételek                                 

4.1. Vállalkozót  jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért mindösszesen az alábbi 
vállalkozói díj illeti meg: 
Nettó ………………….,-Ft, azaz …………………………………. forint, mely a teljesítést 
követően kerül megfizetésre.  Finanszírozási mód: utófinanszírozás. 
                    
4.2. A vállalkozói díjról Vállalkozó Megrendelő írásbeli elfogadását követően (teljesítésigazolás, 
melyet a teljesítéstől számított 5 napon belül állít ki a Megrendelő) - teljesítésigazolásra jogosult - 
állíthat ki számlát. A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos 
valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, így Vállalkozó más jogcímen 
ellenérték felszámítására nem jogosult, Megrendelő pedig jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatban semmilyen más jogcímen nem teljesít kifizetést Vállalkozónak 
 
4.3 Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), az igazolt teljesítést követően kiállított 
számla alapján, a Kbt. 135. § 1-6 bekezdésében  foglaltak szerint banki átutalással történik.  
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 260. §-ban és a Ptk 6:130 § (1)-(2) 
bekezdésben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor, Vállalkozónak a ……………………….. 
vezetett ……………………….számú bankszámlájára. A teljesítés napja az a nap, amikor 
Megrendelő számlája megterhelésre kerül. 
 

A Vállalkozó  a Kbt. 125.§. (4) bekezdés a) pontja értelmében nem fizethet ki, illetve nem 
számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,melyek a Kbt. 56.§.(1) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 
fel,és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A Vállalkozó  a Kbt. 125.§. (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 
Kbt. 125.§.(5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles. 
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4.4. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, vagy 
az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Vállalkozó késedelmi kamat 
iránti követelését kizárja.  
 
4.5. Nem Vállalkozónak felróható, vagy nem az ő érdekkörében felmerült okból bekövetkező 
megrendelői fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult Megrendelőnek a Ptk 6:155 § (1) és 
(2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt felszámítani. Vállalkozó 
erről külön, írásban értesíti a Megrendelőt. 
 

5. Együttműködési, tájékoztatási kötelezettség 
5.1. Feleket jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, együttműködési 
kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles Megrendelővel, illetve 
Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel folyamatosan, a jelen 
szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködni.   
Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos 
információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, Megrendelő ez 
irányú kérése hiányában is.  
 
5.2. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a 
szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését 
akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes 
teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.  
 
5.3. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött 
írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet 
esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. 
Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és 
megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén 
olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor 
kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat 
(például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok, stb.) személyesen, illetve ajánlott vagy 
tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.  

5.4. Felek tudomással bírnak arról, hogy a projekt az GINOP- 5.1.4-17-2017-00001 pályázati 
konstrukcióban valósul meg, melynek megfelelően Megrendelő speciális tájékoztatási és 
projektjelentési kötelezettségek alanya. Vállalkozó köteles az általa végzett tevékenységek 
körében biztosítani, hogy Megrendelő ezen kötelezettségeinek határidőben eleget tudjon tenni és a 
teljesítés során Vállalkozó a projektre vonatkozó pályázati előírásokat (különös tekintettel a 
GINOP Általános Útmutatóban és mellékleteiben előírtak, és a pénzügyi elszámolásokra 
vonatkozó előírások) betartani. 

6. Kapcsolattartás 
Jelen szerződésben Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:  
 
6.1 Megrendelő részéről utasítás adására feljogosított személy III. rész esetében:  
Név:      dr. Török Béla ügyvezető 
Tel:       +36 48-570 139 
Fax:       - 
e-mail:  tranzit@borsoditranzit.hu 
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6.2. Vállalkozó részéről 
Név:  
Tel:   
Fax:  
e-mail:  
 
6.3. Jelen szerződés alapján ellátandó feladatok körében minden közlés akkor érvényes és hiteles, 
ha azt felek a megjelölt kapcsolattartókhoz juttatják el a jelen szerződés 5.3. pontjában megjelölt 
módokon. 
 
7. Szerződés szegés és jogkövetkezményei, szavatosság 

7.1. Késedelmi kötbér: Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó késedelmének számít, 
amennyiben jelen szerződésben foglalt bármely feladatot/részfeladatot a vállalt/megadott 
határidőre nem végzi el. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a határidőt követő naptól 
kezdődően a késedelem idejére az alábbi kötbér megfizetésére kötelezett: 

Alapja: A késedelmesen teljesített részletes terv(ek)ben feltüntetett nettó díjak összessége;  
Mértéke:  nettó ajánlati ár 0.1 % -a, de maximum 15 naptári napi kötbér mérték. 15 napot 
meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, és a szerződés 
teljesítésével összefüggésben felmerült igényeit a teljesítési biztosítékból kiegyenlíteni.  
 
Késedelem bekövetkeztekor Vállalkozó haladéktalanul, illetve Megrendelő által tűzött 
póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre, és a kötbéren felül Megrendelő a késedelemből 
eredő kárának a megfizetését is követelheti. 
 
7.2  Teljesítési biztosíték: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a 
Kbt. 134.§ (2) bekezdése szerint nettó Ajánlattételi ár, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő 
mértékű teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint, a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthető. A teljesítési biztosítékot a 
Vállalkozónak a szerződés hatálybalépésétől kezdődően a szerződéshatályának időtartama alatt fenn kell 
tartani.  Vállalkozónak az ajánlatukban nyilatkozniuk kell a teljesítési biztosíték határidőben történő 
rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően. Megrendelő a szerződés teljesítése 
elmaradásának tekinti, amennyiben a Vállalkozó  nem az ajánlatában megajánlott és a Megrendelő által előírt műszaki 
paramétereknek megfelelő terméket szállít. 

 

7.3 Hibás teljesítési kötbér: amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben rögzített 
valamilyen feladatát nem a szerződésben meghatározottaknak megfelelően teljesíti, hibás teljesítési kötbért köteles 
fizetni, amelynek mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,1 %-a naptári napokra, maximum a kötbér 
vetítési alap 2 %-a. 

 
Megrendelő a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket a jelen 
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezi. 
 
A kötbérre vonatkozó további rendelkezések: 
Több kötbér egyidejű használata esetén a fennálló kötbérigény kumulált összege nem haladhatja 
meg a jelen szerződésben rögzített, a szolgáltatás nettó teljes ellenérték  összegének 30 %-át. 
 
Megrendelő a kötendő szerződés vonatkozásában kizárja a Ptk.6:187.§ (2) bekezdés alkalmazását. 

 
          Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a  
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          kifizetés feltétele a 2017.évi CL törvény 260. §-ban foglaltak teljesülése. Amennyiben     
          a Vállalkozó nem szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában,úgy köteles 30 napnál  
          nem régebbi nemleges – az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet  
          szerinti -  adóigazolást benyújtani a számla beadásával egyidőben.  
 

7.4 Megrendelő jogosult kötbérkövetelését Vállalkozó követelésével szemben beszámítani, illetve 
azt Vállalkozó esedékes számlájából visszatartani 

7.5 Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat 
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul 
késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával Vállalkozó tekintetében megállapított teljesítési 
határidő meghosszabbodik.  

7.6. Amennyiben vis maior események bekövetkeztekor  Szerződő Felek bármelyike a jelen 
szerződésből eredő kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy az esemény időtartamára 
szerződéses kötelezettségei alól mentesül, amennyiben azok bekövetkezéséről a másik Felet 
időben, jelen szerződés 5.3. pontjában foglalt módon értesítette. Az értesítési, és az 
elmulasztásából eredő károk megtérítési kötelezettsége mindkét felet terheli. 

Amennyiben a jelen pontban foglalt körülmények fennállása meghaladja az 2 hónapos időtartamot, 
a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával - további hátrányos jogkövetkezmény 
nélkül - a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

7.7. Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, 
amely Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. Amennyiben Vállalkozónak 
felróhatóan harmadik személy jogos igényérvényesítéssel lép fel a fentiek vonatkozásában, úgy az 
ebből Megrendelőt érő károk megtérítésére Vállalkozó kötelessége. 

Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, 
továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése és 
Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére áll, s biztosítja a 
szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.  

Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények 
biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-át biztosítékként 
köti ki. Az ajánlattevő választása szerinti biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre 
bocsátani. 
Az előírt biztosíték a megadott határidőkig az Ajánlattevőként szerződő fél választása ( és 
ajánlatában megjelölt ) szerint a Kbt. 126.§ (6) a.) bekezdése szerint teljesíthetők.  

A jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő, 
személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket, így különösen a névhez, képmáshoz és 
hangfelvételhez való jogokat és ezek harmadik személy által történő felhasználására vonatkozó 
esetleges engedélyek beszerzését illetően Vállalkozó köteles a tőle elvárható legnagyobb 
gondossággal előzetesen eljárni, és azokról Megrendelőt előzetesen tájékoztatni.  

Vállalkozó teljes körűen szavatol mind a saját, mind az általa vagy alvállalkozója, teljesítési 
segédje által igénybe vett alvállalkozóért és teljesítési segédért. Felek rögzítik, hogy az 
alvállalkozó, teljesítési segéd által végzett munkát úgy tekintik, mintha maga Vállalkozó végezte 
volna. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozóra vonatkozó előírás kötelezettjeként az 
alvállalkozót és a teljesítési segédet is érteni kell. 
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8. A szerződés módosítása: 
 
Jelen szerződést - a Kbt. 132.§-ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával - csak írásban 
(papír alapú dokumentum), Felek 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.  
 

9. A szerződés időtartama, megszüntetése: 
9.1. Jelen szerződést Felek határozott időre kötik: az aláírás napjától 2018……………  
 
9.2 Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:278.§ alapján bármelyik fél, indokolási kötelezettség nélkül, 30 
napos felmondási idő figyelembe vételével, írásban felmondhatja. 
 
9.3. Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben 
Vállalkozó teljesítése olyan jelentős mértékben hibás, hogy ennek következtében Megrendelőnek a 
további teljesítés nem áll érdekében, továbbá jogosult akkor is, ha Vállalkozó (alvállalkozója, 
teljesítési segéde, stb.) a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben jogszabályon vagy jelen 
szerződésen alapuló kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegte... 
 
9.4. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben 
Megrendelő a fizetési kötelezettségével 120 napon túli késedelembe esik, és a teljesítésre  
Megrendelőt új határidő tűzésével Vállalkozó legalább kétszer írásban felhívta. 
 
9.5. Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, ha Vállalkozó ellen csőd-, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Ebben az esetben ezen körülmény 
bekövetkezéséről Vállalkozót írásbeli értesítési kötelezettség terheli, az esemény bekövetkezésétől 
számított 10 munkanapon belül. 
 
9.6. A 9.3. pont kivételével valamennyi esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult.  
 
9.7 Megrendelő köteles felmondani a szerződést, ha: 
 
a) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely 
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont meghatározott feltételeknek. Ennek 
érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpont meghatározott feltételeknek. 
Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó a Kbt. 143.§ (3) 
bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

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

10. Titoktartás 

10.1. Vállalkozó köteles a feladat teljesítése, ellátása során tudomására jutott valamennyi 
információt, tényt, adatot üzleti titokként kezelni, és azokat, valamint Megrendelő, illetve a 
tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem 
közölhet illetéktelen személlyel olyan tényt, adatot, információt, amely a feladat teljesítéssel 
összefüggésben bárkiről, bármiről jutott tudomására. 
 
10.2. Vállalkozó a fenti kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.  
 
10.3. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett 
alkalmazottaik, vállalkozóik és alvállalkozóik részére.  
 

11. Alvállalkozó igánybevétele 
11.1. Vállalkozó alvállalkozót a Kbt. 138. §-140 § -ban foglaltak szerint vehet igénybe. Köteles az 
erről szóló szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére Megrendelő is jogosult.  
 
11.2. Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni az alvállalkozási szerződés megkötéséről és annak 
tartalmáról.  
 

12. Egyéb rendelkezések 
12.1. Irányadó jog: 
Jelen Szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. és a Kbt. szabályai az 
irányadók. 
 
12. 2. Bírósági alávetés: 
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül 
kötelesek egymás között elrendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 
27. §. (1)-(2) bekezdései alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták 
elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a miskolci székhelyű kizárólagos 
illetékességének. 
 
12.3.  Részleges érvénytelenség: 
Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés többi 
rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés nélkül a jelen 
szerződést nem kötötték volna meg. A szerződő felek az érvénytelen feltételt kötelesek 
haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az eredeti rendelkezés 
értelméhez vagy a felek szándékához a lehető legközelebb áll. 
 
12.4. 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. 
 
12.5. Egyéb nyilatkozatok: 
12.5.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és 
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami 
Számvevőszék, Magyar Államkincstár, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, Irányító Hatóság, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek 
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megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését 
rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra 
való hivatkozással nem tagadható meg.  
 
12.5.2. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó 
köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az 
ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében 
 
12.5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörébe 
tartozó más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 
 
12.5.4.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más 
egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.  
 
12.5.5. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen 
működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs 
folyamatban.  
 
12.5.6 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes tartalma 

nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a Megrendelő a szerződés 
megkötését követően közzéteszi a honlapján. 

12.5.7 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb 
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a 
szerződést nem kötötték volna meg. Esetleges ellentmondások, illetve értelmezési kérdések 
esetén a Szerződést alkotó dokumentumok erősorrendje a következő ( azaz a sorban megelőző 
dokumentum felülírja a sorban hátrébbálló dokumentumot): 

 
(1)  Ajánlattételi felhívás; 
(2)  Ajánlati dokumentáció; 
(3); Vállalkozó ajánlata 
(4) a jelen Szerződés 

 

12.5.8 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és Vállalkozó végleges ajánlatának 
rendelkezései az irányadóak. 

12.5.9 Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező akaratnyilvánításával, 
írásban módosítható, figyelembe véve a Kbt. vonatkozó előírásait  (141 § ) is. 

12.5.10.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának 
tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden 
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező 
érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és 
azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 
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12.5.11. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
12.6 Üzleti titok : 
Az írásban átadott bizalmas információk attól függetlenül üzleti titoknak minősülnek, hogy 
azokon a "Bizalmas", “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek szerepeltetik-e. Felek 
tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen 
titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. Eladó az üzleti titkokat saját vagy 
harmadik személy érdekében – jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértéken túl – nem 
használhatja fel. 

12.7 Külföldi ajánlattevő : 

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

Felek a jelen szerződést - mely … (tíz) oldalon készült, 5 (öt) példányban, magyar nyelven, és 12 
pontot tartalmaz - elolvasták, azt kölcsönös értelmezés után szabad elhatározásukból, minden 
befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag – a 
képviselet szabályainak megtartásával – saját kezűleg írták alá. 
 
Kelt: Ózd, 2018. ……………….. 
 
 
 
 

 
…………………………. 

 
……………………….. 

Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. 
Dr. Török Béla ügyvezető 

Megrendelő 

 
Vállalkozó 
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1.számú melléklet 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő 
cégjegyzékszáma: 

 

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám2:  

Képviselő neve: 
 

 

Kapcsolattartó személy neve: 
 

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe: 
 

 

FELOLVASÓLAP 
Ajánlattevő adatai1 

 
1. rész: Tréningek,képzés lebonyolítása 

1. Egyösszegű Ajánlati Ár    
(Szerződéses Ár, nettó, HUF} Ft 

 
 

2. rész: Szociális gondozó és ápoló OKJ tanfolyam lebonyolítása 
 

1. Egyösszegű Ajánlati Ár    
(Szerződéses Ár, nettó, HUF} Ft 

 
 

3. rész: Eladó OKJ tanfolyam lebonyolítása 
 

1. Egyösszegű Ajánlati Ár    
(Szerződéses Ár, nettó, HUF} Ft 

 

 (helység), ...................... (év) ................................ (hónap) .......... (nap) 

 cégszerű aláírás 
 
 
                                                
1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bővíthető. 
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2. számú melléklet 
Céginformációs lap 

 

AJÁNLATTEVŐ / KBT. 66.§ (6) BEKEZDÉSE SZERINTI ALVÁLLALKOZÓ / 
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐ* 

*Kérjük a megfelelőt aláhúzással megjelölni! 

 

Cég neve:  
Cégjegyzékszám:  
Nyilvántartó cégbíróság neve: ……………………. Törvényszék Cégbírósága 
Adószáma:  
Címe (székhelye):  
- irányítószám:  
- település:  
- utca, házszám:  
- telefonszám:  
- telefaxszám:  
- E-mail cím:  
- Internet (URL) cím:  
Cégjegyzésre jogosult vezetők 

 neve: 
 beosztása: 
 telefonszáma: 

Nem kötelező valamennyi 
cégjegyzésre jogosult feltüntetése! 

 

Jelen eljárásban nyilatkozattételre 
jogosult személy 

 

- neve  
- telefonszáma  
- telefax száma  
- E-mail címe  

 
……………………….., 2018.....………………….  
 
 
 
 
 …………………………….. 
 cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan 

Alulírott ...............................................................................  mint a(z) ........................................................ 
Ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője a ajánlatkérő által  

 

Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
 szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) 

tárgyában indított közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 66. 
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy: 
 

- az Ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadjuk, 

- a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - megkötjük, és az ajánlatunkban 
meghatározott ellenszolgáltatásért, az Ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a 
szerződéstervezetben meghatározott feltételek és az ajánlatunkban foglaltak szerint teljesítjük, 

- a jelen ajánlatunkban megadott Ajánlattételi ár tartalmaz valamennyi költséget, amely a szerződés teljesítéséhez 
szükséges, 

- elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az Ajánlattételi 
felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal vagy annak bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

, (helység), ..................... (év) ................................ (hónap) .......... (nap) 

Cégszerű aláírás  
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4.számú. melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 66.§ (4) bekezdésére vonatkozóan 

Alulírott  , mint a(z) 

 ............................................................................... ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője ezennel 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő besorolása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján2: 

 (helység), .............................................................. (év) ..................................(hónap) ......... (nap 

Cégszerű aláírás 
 
 
 
 

A kis- és középvállalkozások meghatározása 
 
3.§ (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 

legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
 (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg 
 (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 
 vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy 
 együttesen meghaladja a 25%-ot. 
 (5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában 
 meghatározott befektetők részesedése esetében.) 

  

                                                
2 A vonatkozó sort kérjük x-szel megjelölni. 

mikrovállalkozás  

kisvállalkozás  

középvállalkozás  

nem tartozunk a törvény hatálya alá  
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5.számú melléklet 

NYILATKOZAT A KBT 66.§.(6)  BEKEZDÉS a) PONT SZERINTI 
NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő3 
cégjegyzésre jogosult képviselője 

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

 
hogy szervezetünk a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót  
 
IGÉNYBE VESZ 
 
NEM VESZ IGÉNYBE. (megfelelő aláhúzandó) 

 
 

 ..................................................................... (helység), ....................................... (év) ......... (hónap) (nap) 

 
 
 
 
 
 

................................................ 
Cégszerű aláírás  

                                                
3Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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6.számú melléklet 

NYILATKOZAT A KBT 66.§(6)  BEKEZDÉS b) PONT SZERINTI 
NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő4 
cégjegyzésre jogosult képviselője 

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

 
hogy a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) 
pontja szerint megjelölt rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 
már ismert alvállalkozó 

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

 
 
……………………..2018. ……………… hó …… nap 
 

................................................................ 
cégszerű aláírás 

  

                                                
4 
Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. . 
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7.számú melléklet 

NYILATKOZAT A KBT. 65.§ (7) BEKEZDÉSE SZERINT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA 
IGÉNYBE VETT MÁS 

SZERVEZET / SZEMÉLY VONATKOZÁSÁBAN 

Alulírott  , mint a(z) 
 ............................................................................... ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője ezennel 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő 

az alkalmasság igazolására más szervezetet / személyt kíván igénybe venni: 

IGEN / NEM567 

IGEN válasz esetén: 

 

, (helység), ..................... (év) .................................. (hónap) ......... (nap) 

Cégszerű aláírás 

                                                
5 A megfelelő aláhúzandó. 
6 Ha az ajánlattevő a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolásához veszi igénybe más szervezet erőforrásait, 
csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
7 Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

Az alkalmasság igazolásához 
igénybe vett más szervezet / 

személy neve 

Az alkalmasság igazolásához 
igénybe vett más szervezet / 

személy címe 

Az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon 

alkalmassági követelmény(ek) 
megjelölése, melynek 
igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet / 
személy kapacitásaira 

támaszkodik 
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8.számú melléklet 

NYILATKOZAT TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE 
BOCSÁTÁSÁRÓL 

(1. rész / 2.rész/3.rész  esetén – részajánlatonként csatolandó) 

Alulírott  .............................................................. , mint a(z) 

.......................................................................... ajánlattevő / közös ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az Ajánlattételi felhívás 

VI.3.9. pontjában rögzített teljesítési biztosítékot az ott leírt feltételekkel, továbbá a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) 

pontjában rögzítetteknek megfelelően, a jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés megkötésének 

időpontjában Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk. 

......................................, (helység), ................... (év) ................................ (hónap) .......... (nap) 

(cégszerű aláírás) 
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NYILATKOZAT AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE 
BOCSÁTÁSÁRÓL 

(1. rész / 2.rész/3.rész esetén – részajánlatonként csatolandó) 

Alulírott  .............................................................. , mint a(z) 

.......................................................................... ajánlattevő / közös ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívás VI.3..2. pontjában rögzített 

ajánlati biztosítékot (1.rész esetén. 100.000 Ft, 2. és 3.rész esetén: 300.000 Ft) az ott leírt feltételekkel, továbbá a 

Kbt. 54.§.-ban rögzítetteknek megfelelően, a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőig az alábbi 

módon teljesítettük: 

- ajánlatkérő 11734004-20434805 számú számlájára történő befizetéssel 

vagy 

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával 

vagy 

- biztosítási szerződés alapján kiállított –készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 

 

 
......................................, (helység), ................... (év) ................................ (hónap) .......... (nap) 

 
 
 
(cégszerű aláírás) 
 
 
 

A vonatkozó nyilatkozat részt kérjük az ajánlatban szerepeltetni.! 
 
Igazolási mód: 
 
- banki utalás esetén (bankszámlakivonat másolata,vagy bank által kiállított igazolás az utalásról) 
 
- készfizető kezességvállalás esetén a pénzügyi intézmény,vagy biztosító által kiállított 
garanciavállaló nyilatkozat,vagy   
 kötelezvény csatolása.
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9. számú melléklet 

NYILATKOZAT A KBT.67.§ (1) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN 
Az ajánlat részeként benyújtandó 

 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője 
 
 

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

hogy a(z) ..………….. (cég megnevezése), mint ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) 
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
 
……………………….., 2018......………………….  

  
 

 
 

     cégszerű aláírás 
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10 számú melléklet 

 
NYILATKOZAT KBT. 67.§ (4) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN 

(Alvállalkozó(k) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró ok fenn nem 
állásával kapcsolatos nyilatkozat) 

 
 
 
 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattevő8 
cégjegyzésre jogosult képviselője 

n y i l a t k o z o m ,   
 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában 
résztvevő gazdasági szereplőt. 
 
  
 
 
……………………….., 2018......………………….  
 

  
     cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
 
 
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az ajánlathoz! 

 

 

 

 

  

                                                
8Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell 
benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
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11 számú melléklet 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

Alulírott  , mint a(z) 
 ......................................................................... ajánlattevő / közös ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy9: 

a) Társaságunkkal kapcsolatosan a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. 
évi V. törvény szerinti változásbejegyzési eljárás van folyamatban.10 

b) Társaságunkkal kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban. 

, (helység), ...................... (év) ................................ (hónap) .......... (nap) 

(cégszerű aláírás) 

                                                
9 Az a) vagy b) pontot kérjük aláhúzni, attól függően, hogy melyik eset áll fenn. 
10 Az a) pont szerinti nyilatkozat esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS ELÉRÉSÉNEK 
VISSZAIGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY
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VISSZAIGAZOLÓ ADATLAP 
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSÉRŐL 

Alulírott ............................................... , mint a(z) .................................................................. (név, 
székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
által  

 
Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 

 szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) 

 
tárgyban indított 

 
közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlatkérő honlapjáról alulírott napon letöltöttük 

és tudomásul vesszük, hogy az eljárásban az érvényes ajánlattétel feltétele a Közbeszerzési dokumentumok 
elektronikus elérésének (letöltésének) visszaigazolása. 

 

Közbeszerzési dokumentumok letöltésének napja: 2018. év  ..............................................................  hónap 
 .................... nap 

Keltezés 

cégszerű aláírás 
  

Közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő elérhetősége, adatai: 
Kapcsolattartó személy neve:  

Levelezési címe:  

Telefonszám:  

Telefax:  

E-mail:  
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Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

 
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

által indított 
 

Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
 szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) 

tárgyú 

Kbt. 113. §. szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk, valamint 
annak vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik semmilyen minőségben sem vettek részt a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében, beleértve a műszaki előírások, az eljárást megindító 
felhívás és az ajánlati dokumentáció kidolgozását. Tehát társaságunkkal szemben a jelen 
közbeszerzési eljárás során a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll fenn. 
 
 
 
 
Kelt: ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat üzleti titokról 

 
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

által indított 
 

Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
 szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) 

 

tárgyú 

Kbt. 113. §. Szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott 
ajánlat …. számú melléklete (elkülönített módon) üzleti titkot nem tartalmaz. 
 
vagy 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott 
ajánlat …. számú melléklete (elkülönített módon) üzleti titkot tartalmaz, amelynek 
nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. 
 
(A nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie,hogy Ajánlattevő milyen tartalmú nyilatkozatot tesz! A 
nem releváns nyilatkozatot ajánlattevő vagy hagyja el nyilatkozatában,vagy húzza át!) 
(Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz,úgy ajánlattevőnek ajánlatához a Kbt. 44 §.(1) bekezdés 
szerinti indoklást is csatolni kell!) 
 
 
Kelt: ........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról 

 
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit  Kft. 

 
által indított 

 
Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 

 szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) 
 

tárgyú 

Kbt. 113. §. szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlati 
dokumentációban megadott szerződéstervezetben foglaltakat elfogadjuk és nyertességünk 
esetén maradéktalanul teljesítjük. 
 
 
 
 
Kelt: ........................................, ………. év ..................... hó ........ nap 
 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat  

az elektronikus adathordozó és a papír alapú példány  
egyezőségéről 

 
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit  Kft. 

 
 

által indított 
 

 Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
 szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) 

 

tárgyú 

Kbt. 113. §. szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre 
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy az 
ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) 
példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 
 
 
 
 
 
Kelt: ........................................, ………. év ..................... hó ........ nap 

 
 
 
 
 
 ………………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 
Kiegészítő tájékoztatásról 

 
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit  Kft. 

 
 

által indított 
 

 Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
 szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) 

 

tárgyú 

Kbt. 113. §. szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
 

 
 
 
 
Alulírott ................................................................................................ , mint 
a(z)………………........................................................................ (cég megnevezése, székhelye) 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban ….. számú, valamennyi az 
eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során 
azokat figyelembe vettem. 
 
 

Kelt:  

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 
 
Kizárólag abban az esetben csatolandó,ha az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra kerül sor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyilatkozat  
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a  
P.1.) – P.2) Gazdasági és pénzügyi  alkalmassági 

és 
M.1.) Műszaki , illetve szakmai, 

követelményeknek való megfelelésről 
az 

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit  Kft. 
 

által indított 
 

 Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
 szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) 

tárgyú 

Kbt. 113. §.  szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az 

(1. részajánlat / 2. részajánlat/ 3. részajánlat esetén) 

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

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

 
hogy cégünk az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában előírt M.1.); 
műszaki, illetve szakmai, valamint a felhívás III.1.2. pontjában előírt  P.1.) és P.2) gazdasági 
és pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel. 
 
Jelen nyilatkozatot az „Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk 
részeként tettük. 

 

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

Jelen nyilatkozatot részajánlatonként kell értelemszerűen az ajánlathoz csatolni! 

________________________ 
Cégszerű aláírás 

 

 

 

 

RÉSZLETES SZAKMAI – ÉS ÁRAJÁNLAT 
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1. Rész ajánlat (Tréningek és képzés) 
 

Képzés típusa Időtartam (óra/nap) Ajánlati ár Ft (nettó) 
Pályaorientációs tréning 18 óra  (6 óra/nap)  
Álláskereséséi tréning 18 óra (6 óra/nap)  
Reintegráló tréning 6 óra ( 6 óra/nap)  
Munkavállalói kulcslépesség-
fejlesztő tréning 

24 óra (6 óra/nap)  

Ismeretfelújító képzés 120 óra ( 6 óra/nap)  
Összesen   

 
 
2. Rész ajánlat (Szociális gondozó és ápoló OKJ tanfolyam) 
 
Képzés típusa Időtartam (óra/nap) Ajánlati ár Ft (nettó) 
Szociális gondozó és ápoló 
OKJ elméleti képzés 

810 óra (8 óra/nap)  

Szociális gondozó és ápoló 
OKJ gyakorlati képzés 

540óra (8 óra/nap)  

Vizsgáztatás   
Összesen   

 
 

3. Rész ajánlat (Eladó OKJ tanfolyam) 

Képzés típusa Időtartam ( óra/nap) Ajánlati ár Ft (nettó ) 
Eladó OKJ elméleti képzés 255 óra (8 óra/nap)  
Eladó OKJ gyakorlati 
képzés 

595 óra (8 óra/nap)  

Vizsgáztatás   
Összesen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyilatkozat  
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a  
felnőttképzési –és vizsgáztatási engedélyekről  

az 
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit  Kft. 

 
által indított 

 Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló 
 szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) 

tárgyú 
Kbt. 113. §.  szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az 

 (1. részajánlat / 2. részajánlat/ 3. részajánlat esetén)  
 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………) ajánlattevő 
képviselője 
 

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

 
hogy cégünk  

1. rész esetén: rendelkezik a képzés teljes időtartamára érvényes 2013.évi LXXXVII. 
Törvényben és a 393/2013.(XI.12.) Kormány Rendeletben szabályozott felnőttképzési 
engedéllyel,amely alapján jogosultak vagyunk a jelen felhívásban meghatározott 
tréningek és képzés lebonyolítására. 

2. rész esetén: rendelkezik a képzés teljes időtartamára érvényes 2013.évi LXXXVII. 
Törvényben és a 393/2013.(XI.12.) Kormány Rendeletben szabályozott felnőttképzési 
engedéllyel,amely alapján jogosultak vagyunk a jelen felhívásban meghatározott 
Szociális ápoló ás gondozó OKJ képzés (OKJ szám: 3476201) lebonyolítására, valamint 
a rendelkezünk 111/2010.(IV.) Kormány Rendelet szerint a vizsgáztatáshoz szükséges 
engedéllyel. 

3. rész esetén: rendelkezik a képzés teljes időtartamára érvényes 2013.évi LXXXVII. 
Törvényben és a 393/2013.(XI.12.) Kormány Rendeletben szabályozott felnőttképzési 
engedéllyel,amely alapján jogosultak vagyunk a jelen felhívásban meghatározott Eladó 
OKJ képzés (OKJ szám: 3434101) lebonyolítására, valamint a rendelkezünk 
111/2010.(IV.) Kormány Rendelet szerint a vizsgáztatáshoz szükséges engedéllyel. 

 
Jelen nyilatkozatot az „Tréningek,ismeretfelújító képzés és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás 
megrendelése (GINOP-5.1.4.-17-2017-00001) tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként 
tettük. 

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

Jelen nyilatkozatot részajánlatonként kell értelemszerűen az ajánlathoz csatolni! 
A nyilatkozathoz másolatban kérjük csatolni a részajánlatnak megfelelő felnőttképzési engedélyt és a 
szakmacsoportra vonatkozó vizsgáztatási engedélyt! 

________________________ 
Cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat  
Képviselő ajánlattevő megjelölésére közös ajánlattétel esetén 

(adott esetben) 
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

által indított 

 nyílt közbeszerzési eljárásban 

Alulírottak az alábbi közös ajánlattevők képviseletében a Kbt. 35.§.(1)-(2) bekezdése 
alapján nyilatkozunk,hogy az alábbi ajánlattevők közösen nyújtanak be ajánlatot és 
maguk közül a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében történő eljárásra az 
alábbi képviselőt jelölik és hatalmazzák meg: 
Ajánlattevő(k) neve:    
Az ajánlattevő nevében 
aláírásra jogosult 
képviselő neve: 

   

Ajánlattevő jogosult-e 
közös ajánlattevők 
nevében eljárni,azokat 
képviselni? 
(Csak 1 ajánlattevő 
jelölhető meg „igennel”) 

igen/nem igen/nem igen/nem 

 
A fenti közös ajánlattevők cégszerű aláírása: 
 
……………………………………..                      …………………………………………..    
……………………………………………… 
     Cégszerű aláírás                                                Cégszerű aláírás                          Cégszerű 
aláírás 
Kelt: 
Közös ajánlattétel esetén kitöltendő,és csatolandó. Minden ajánlattevőnek alá kell írnia. 
A táblázat szabadon bővíthető. 
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KIZÁRÓ OKOK ÉS AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK TEKINTETÉBEN 

/kizárólag az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az 
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági 

szereplőnek kell az ajánlatok elbírálásának szakaszában az ajánlatkérő felhívására 
benyújtania/ 

 

Ajánlatkérő Kbt. 69.§. szerinti felszólítására csatolandó 
nyilatkozatminták 

 
Ajánlattevő nyilatkozatai a kizáró okok vonatkozásában: 

- Kbt. 62.§.(1) bekezdés szerinti nyilatkozat  

- Kbt. 62.§.(2) bekezdés szerinti nyilatkozat 
- Kbt. 62.§.(1) bekezdés k)pont kb) alpont szerinti nyilatkozat 
- Kbt.62.§.(1) bekezdés k) pont kc )alpont szerinti nyilatkozat 
 

Ajánlattevő(k),illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek),vagy 
személyek igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására: 
 

- Az ajánlati felhívás III.1.2. P.1.pont alapján,a 321/2015.(X.30.) 
Kormányrendelet 19.§.(1) bekezdés a) pontjára tekintettel Ajánlattevőnek 
(közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) csatolnia kell valamennyi 
számlavezető pénzintézet valamennyi számlájáról, az ajánlattételi határidő 
lejártától számított 90 napnál nem régebbi nyilatkozatot, az alábbi 
tartalommal: 

   1. pénzforgalmi számla száma, 
   2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját, 
   3. volt-e 15 napot meghaladó sorban álló tétel az ajánlattevő számláján   
    az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 12 hónapban. 
   ( A cégkivonatban szereplő összes pénzintézet összes fennálló           
   számlájáról kell igazolást benyújtani.) 
 

- Az ajánlati felhívás III.1.2. P.2.pont alapján a 321/2015. (X.30.) Korm.                  
       rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata 
       a felhívás megküldését megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal 
       lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti– 
       általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően,  
       hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,  
       amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

Ajánlattevő(k),illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek),vagy 
személyek igazolásai a műszaki,illetve szakmai alkalmasság igazolására: 

 
- Az ajánlati felhívás III.1.2. M.1..pont alapján,a a 321/2015.(X.30.) 

Kormányrendelet 21.§.(1) bekezdés a) pontjára tekintettel köteles 
benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 
mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából 
teljesített szállításairól referencia nyilatkozatát és referencia igazolását.
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NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok 
vonatkozásában 

Alulírott ............................................................ , mint a(z) ..................................................................................  
ajánlattevő képviseletre jogosult tagja, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára tekintettel felelősségem 
tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet: 

a) szabályozott tőzsdén jegyeznek;11 

b) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért1213: 

ba) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) 3. § 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonosa nevéről és állandó lakóhelyéről az alábbiakban nyilatkozom: 

 

bb) Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevőnek a Pmt. 3. § 38.pont a)-b) vagy d)    alpontja szerint 
tényleges tulajdonosa nincs. 

, (helység), ......................(év) ................................ (hónap) ...........(nap) 

cégszerű aláírás 

                                                
11A megfelelő pontot kérjük aláhúzni! 
12Vagy a ba) vagy a bb) pontot kell kitölteni, attól függően, hogy ajánlattevőnek van-e tényleges tulajdonosa. A 
nem vonatkozó pontot pedig kérjük kihúzni! 
13 A táblázat szükség szerinti sorokkal bővíthető. 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 
  

  

  

63 
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NYILATKOZAT 

a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró ok 
vonatkozásában 

Alulírott ......................................................... , mint a(z) ................................................................................  
ajánlattevő képviseletre jogosult tagja, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontjában foglaltakra tekintettel 
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy: 

a) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten 
vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;14 

annak megnevezése:15 

cégnév:  ..........................................................  

székhely:  .....................................16 

Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megnevezett, az általam képviselt ajánlattevőben közvetetten 
vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező szervezet(ek) 
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. 

b) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten 
vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. 

, (helység), ...................... (év) ................................ (hónap) .......... (nap) 

Cégszerű aláírás 

                                                
14 Az a) vagy b) pontban foglaltakat kérjük aláhúzni, attól függően, hogy melyik eset áll fenn! 
15 Ezek a részek csak akkor töltendők ki, ha ajánlattevő az a) pontban megjelölt feltételt húzta alá. 
16 Szükség szerint további sorokkal bővítendő. 
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NYILATKOZAT 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja 
vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről 

(Részajánlatonként csatolandó) 

Alulírott  , mint a(z) 

 ..............................................................................aláírásra jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 ajánlattevő ............................................................................................... /közösajánlattevő / 

alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet  

az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából 

(1. részajánlat esetén: Tréningek, képzés lebonyolításából , 2. rész ajánlat esetén: Szociális gondozó és ápoló 

OKJ tanfolyam lebonyolításából ,3.részajánlat esetén: Eladó OKJ tanfolyam lebonyolításából )  származó - 

általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) a következőképpen alakult: 

 

, (helység), ...................... (év) ................................ (hónap) .......... (nap) 

cégszerű aláírás 

Eljárást megindító felhívás 
feladásának napját megelőző három 

lezárt üzleti év (beszámoló 
elfogadása) 

Teljes nettó árbevétel (HUF) 

 

  
 

 ? 
 

 ? 
Összesen: 

 ? 
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NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 
vonatkozásában 

Alulírott  , mint a(z) 

 ..............................................................................aláírásra jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) 

 ajánlattevő ............................................................................................... /közösajánlattevő / 

alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet  

az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításai 1. 

részajánlat esetén: Tréningek, képzés lebonyolítása , 2. részajánlat esetén: Szociális gondozó és ápoló tanfolyam 

lebonyolítása, 3.részajánlat esetén: Eladó OKJ tanfolyam lebonyolítása  esetén az alábbiak: 

 

, (helység), ...................... (év) ................................ (hónap) .......... (nap) 

  cégszerű aláírás

Eljárást megindító felhívás 
megküldésének napjától 

visszaszámított 3 évszállításai 

Szerződést kötő másik fél által adott igazolás  
1. rész esetén: volumen (db)  

2. és 3. rész esetén: ellenszolgáltatás (Ft) 
 

 ? 
 

 ? 
 

 ? 
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Nyilatkozat  
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokról 

 
 

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

által indított 

nyílt közbeszerzési eljárásban 

A nyilatkozattevő cég 
 neve: ………………………………….. 
 székhelye: ……………………………. 

 
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. 
képviselőjeként n y i l a t k o z o m ,  hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem 
tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró 
okok hatálya alá. 
 
Az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 
62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, melyet a 321/2015. (X. 
30.) Kormányrendelet 17. §-a szerint kell igazolni. 
 
 

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

 
 

________________________ 
 

 Cégszerű aláírás 
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