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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Az Ajánlatkérő, a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. (2600 Vác, Köztársaság út 34.) nevében 
ezennel felkérem, hogy a 2017. november 8. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a 
dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok 
megvalósítására. 
 
Ajánlattételi határidő: 2017. november 29. 12:00 óra  
 
Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Címzett: Benyó Balázs  
Tel: +36 027510106 
Fax: +36 027510108 
E-mail: benyo.balazs@vacholding.hu   
 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Telefon: 06-1/788-89-31 
Fax: 06-1/789-69-43 
E-mail: eszker@eszker.eu  
 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
Szabó József 
Lajstromszáma: 00480 
Levelezési címe: 1032 Budapest, Szőlő utca 82. 6. em. 35. 
E-mail címe: szabo@eszker.eu 
 
Az eljárás típusa: 
Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű tárgyalásos közbeszerzési eljárás.  
 
Eljárás nyelve: 
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 
 
Az eljárás tárgya: 
„Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének 
ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése” 
 
A szerződés időtartama: 
A szerződés megkötésétől számított 48 hónap. 
 
Egyéb rendelkezések: 
Az eljárás során felmerülő, a részvételi és az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési 
dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
  



	

1. KÖTET 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési 

címe: 
 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Címzett: Benyó Balázs  
Tel: +36 027510106 
Fax: +36 027510108 
E-mail: benyo.balazs@vacholding.hu   
 
Lebonyolító szervezet: 
ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Telefon: 06-1/788-89-31 
Fax: 06-1/789-69-43 
E-mail: eszker@eszker.eu 
 
 

1. Hivatkozás a közzétett részvételi felhívásra és közzétételének napja: 
A részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2017/S 145-299749 
iktatószámon, 2017. július 31. napján került közzétételre. 

 
2. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének helye: 

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhető a következő címen: http://www.vacholding.hu/cegunkrol/dokumentumok/index.html 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást elektronikus úton is továbbítja ajánlattevők részére. 
 

3. A részvételi felhívásban előírtakkal összhangban az ajánlattételi szakaszban az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat 
alátámasztására a 69. § szerint benyújtandó igazolások meghatározása, valamint – 
ha szükséges – az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok 
meghatározása, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem 
tartozik a kizáró okok hatálya alá: 
Az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatot kell csatolnia a benyújtandó 
ajánlatában annak igazolására, hogy a részvételi szakasz óta az ajánlat benyújtásáig nem 
következett be olyan változás, mely alapján a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok hatálya alá 
került az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet. 

 
4. Az ajánlattételi határidő: 

Dátum: 2017. november 29.  
Időpont: 12:00 (CET) óra 
 

5. Az ajánlatok benyújtásának címe: 
ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet Titkárság 
 

 



	

6. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül 
más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat. 
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. 
Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az 
esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az 
ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy 
helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie (felelős fordítás). 
 

7. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak: 
Helye: ÉSZ-KER Zrt. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. III. emelet Tárgyaló 
Ideje: 2017. november 29. 12:00 óra 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott 
személyek. 
Ajánlatkérő a bontáson a Kbt. 68. § -ban foglaltak szerint jár el. 
 

8. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
30 nap, a tárgyalás(ok) befejezésétől számítva. 

 
11. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 

szabályai: 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéses feltételekről, műszaki kérdésekről, valamint a pénzügyi 
és egyéb feltételekről egyszerre kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel egy összevont tárgyalási kör 
keretében.  
A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult 
személynek kell képviselnie. A képviseleti jogosultságot ajánlattevőnek a tárgyalás 
megkezdésekor igazolnia kell. 
Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel, azonban fenntartja a jogot arra 
vonatkozólag, hogy amennyiben szükségesnek ítéli, további tárgyalásokat tartson. 
Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalások megtartása szükséges, úgy 
ennek tényéről az ajánlattevőket az első tárgyaláson fogja értesíteni a következő tárgyalás 
időpontjának a megjelölésével. 
Az ajánlatkérő a tárgyalás alkalmával egyértelműen az ajánlattevők tudomására fogja hozni, 
hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni (adott esetben meddig kell végleges ajánlatot 
benyújtani).  
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, 
új közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevőt egy végleges 
ajánlat írásban és zártan történő beadására hívja fel. 
Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől (végleges ajánlatok benyújtásának 
határideje) számított 30 nap. 
Ajánlattevő távolmaradása esetén: 
- amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívástól és/vagy közbeszerzési 
dokumentumoktól el nem térő feltételekkel kíván szerződést kötni és Ajánlattevő nem nyújt be 
végleges ajánlatot, úgy Ajánlattevő eredetileg benyújtott ajánlatát tekinti érvényesnek. 
- amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívástól és/vagy közbeszerzési 
dokumentumoktól eltérő (szerződéses vagy műszaki) feltételekkel kíván szerződést kötni 
(Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) eredményeképpen kialakult végleges műszaki tartalmat és 
szerződéses feltételeket megküldi a tárgyaláson részt nem vett ajánlattevő számára, aki 
végleges ajánlatot nyújthat be a tárgyalási jegyzőkönyvben megjelölt határidő lejártáig, a 
módosult szerződéses/műszaki feltételek elfogadására vonatkozó 



	

nyilatkozattal együtt) és Ajánlattevő nem nyújt be végleges ajánlatot, úgy Ajánlatkérő 
távolmaradó Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. 
A Kbt. 88. § (6) bekezdése alapján, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyalás 
során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy: 
a) az eljárást meghirdető vagy megindító felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan jelentős mértékben módosuljanak vagy 
egészüljenek ki, amely torzítja a versenyt vagy sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, 
különösen ha az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági 
szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre 
jelentkezni, vagy a változás következtében valamelyik ajánlattevő nem lenne képes a 
tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, 
b) az értékelés szempontjai vagy módszere változzon, 
c) az ajánlatkérő által meghatározott, a 87. § (1) bekezdés szerinti minimumkövetelmények 
változzanak. 
 
Az első tárgyalás időpontja, valamint a tárgyalás helyszíne: 
Ajánlatkérőnek a Kbt. 89. § a) pont szerinti döntéséről szóló kiértesítést követő öt munkanapon 
belül. 
Helyszín: ÉSZ-KER Zrt. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. III. emelet Tárgyaló 

 
 

12. Az ajánlati biztosíték előírása: 
    Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg. 
 

13. Egyéb információk: 
1. Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. 
 
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, valamint az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 

66. § (2) bekezdésre. Az ajánlat egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  
 

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdésére. 
 

4. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szakmai 
felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 
Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési 
eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke: legalább 5.000.000,-Ft/kár, 50.000.000,-
Ft/év mértékű. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem 
rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a 
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az 
ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti 
tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 

 
5. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban 

és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően 
elkészíteniük és benyújtaniuk: 
• 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; 

• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az 



	

üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 
számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, 
/B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen 
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való 
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 

• az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) tartalomjegyzéket kell 
tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján 
megtalálhatóak; 

• az ajánlatot zárt csomagolásban egy példányban kell benyújtani; 
• ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati 

példányok benyújtását 2 példányban, melyet az ajánlathoz csatolni kell  
• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 

gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

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

• a zárt csomagon „Ajánlat - Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő 
szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése”  valamint: 
„Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 
megjelölést kell feltüntetni. 

• papír alapon és az elektronikus formában beadott ajánlat különbözősége esetén a papír 
alapon benyújtott ajánlatot tekinti irányadónak ajánlatkérő 

 
6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak alapján biztosítja. 

 
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást 

nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselő aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás 
mintáját, amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető. 
Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság 
formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő 
vonatkozásában az ajánlathoz teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát 
szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) 
aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell az ajánlat aláírásra 
és/vagy nyilatkozattételre vonatkozó - a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó - írásos meghatalmazást. A meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre 
jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírásmintáját, természetes személy a meghatalmazó esetén teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát is. 
 

8. Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által a részvételi 
és az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, 
vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 

 
9. Irányadó jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint 
kell eljárni. 

 



	

10. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen 
teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben 
foglaltakra. 

11.  Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz 
csatolandó a változásbejegyzési kérelem. Amennyiben részvételre jelentkező 
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, 
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek a jelentkezés 
részeként benyújtani. 

12.  Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, amelynek az időpontja: 2017. november 14. (kedd) 9:00 
óra. 

Helyszín: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft. 
2600 Vác, Köztársaság út 34. 

 
13. Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 

2017. november 8. 
A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2017. november 16. 

  



	

2. KÖTET 
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 
1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 
 
1.1. A dokumentáció a következő részekből áll: 

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
3. KÖTET: SZERZŐDÉS TERVEZET 
4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a 
dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevő kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az 
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be 
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is 
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. 
 
1.3. Az ajánlattevőnek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell 
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e 
harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére 
vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem 
a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint 
ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 

 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
2.1. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő 

ajánlattétel érdekében – a jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől 
vagy az általa meghatározott szervezettől. 

 
2.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.  
 
2.3. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon 

szerezhet: 
 

ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83.  

Telefon: +361/788-8931 
Fax: +361/789-6943 

E-mail: eszker@eszker.eu 
 

 
2.4. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell 

igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén 
az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg 
hiánytalanul határidőre. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 
+36-1-789-69-43 faxszámra vagy az eszker@eszker.eu e-mail címre küldjenek visszajelzést! 

 
 
 
 
 



	

3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 
 
3.1. A gazdasági szereplőknek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a 
továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlataikat benyújtaniuk. 

 
3.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, ezért 

hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt 
kezelendő. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata közül a papíralapú az 
irányadó. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció 
gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai 
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 

 
3.3. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által 

elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az 
ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. 

 
3.4. Az ajánlat benyújtásának helye és határideje: 
 

ÉSZ-KER Zrt. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet Titkárság 

határideje: 2017. november 29. 12:00 óra 
 
3.5. Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben 

a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és 
megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett 
annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető. Az ajánlattevő 
felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt 
igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 
4. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

4.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: 
 

ÉSZ-KER Zrt. tárgyaló 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. 

              ideje: 2017. november 29. 12:00 óra 
 

4.2. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el.  
4.3. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. 

 
 

5. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA 
5.1. A tárgyalásos eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő két szakaszban végzi: 

- az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati 
kötöttséget nem eredményező (első) ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő 
megvizsgálja, hogy az megfelel-e a részvételi és ajánlattételi felhívásban, valamint a 
dokumentációban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését 
megelőzően érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, 
amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség 
az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor 
lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt 
megállapítani, ha a szakmai ajánlat olyan elemében tér el az 



	

ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározottaktól, amelyről az 
ajánlattételi felhívás szerint nem fognak tárgyalni. Az ajánlatban foglalt egyéb 
nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig 
kell pótolni. 

- a tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges 
ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezésekori 
tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint 
alkalmazza a Kbt. 72. §-t. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, 
amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna 
pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az 
ajánlatkérő az az ajánlattétel felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján 
értékeli. 
 

5.2. Az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok 
megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
5.3. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy az ajánlat érvénytelen-e, és hogy az ajánlattevőt 
ki kell-e zárni az eljárásból. Az ajánlat tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlat 
esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. 

 
5.4. Az érvényes ajánlatot az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont 
alapján, valamint a Kbt. 76-78. §-okban, az ajánlattételi felhívásban, továbbá a jelen 
dokumentációban foglaltakra tekintettel kell értékelni. 
 
5.5. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást 
olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való 
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 
 
5.6. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 
felkérheti az ajánlattevőt ajánlatának meghatározott időpontig történő további fenntartására, az 
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának 
eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által 
megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben ajánlattevő ajánlatát nem 
tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében 
az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 
 
5.7. Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a 
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, 
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. 
A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza. 
 
5.8. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására 
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő 
nem hívta fel hiánypótlásra. 
 
5.9. Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel 
aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg 
tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül. 
 
 
 



	

 
6. ELŐZETES VITARENDEZÉS 
A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell 
benyújtani: 

 
ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Telefon: +36 1-788-8931 

Fax: +36-1-789-69-43 
E-mail: eszker@eszker.eu  

 
 
7. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 
7.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően. 
7.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
7.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő 
hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal 
meghosszabbodik. 
7.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

7.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha: 

• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

7.6. Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
7.7. 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. 



	

7.8. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő 
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
7.9. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó, 
amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az 
ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 
7.10. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E 
szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet 
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban 
az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő 
szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel 
egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az 
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg. 
 
 
8. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK 
8.1. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban 
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során 
meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles 
a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, 
hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés 
szerinti követelményeknek. 
 
8.2. Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és 
címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat: 
 

TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: 
 

Adózás: 
NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 
Telefon: +36-40-42-42-42 (kék szám),  
NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága 
Ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-130, 
Telefon: +36-1-427-3200  

  
 Környezetvédelem: 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség:  
H-1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. 
Telefon: +36-1-224-91-00 
Fax: +36-1-224-92-62. 

  
 Egészségvédelem: 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
 Népegészségügyi Főosztály 



	

 1138 Budapest, Váci út 174. 
 Telefon: 1-465-3800, 1-465-3850  
 Fax: 1- 465-3853 
 E-mail: titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu 
 
 Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 
Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411 
Telefax: 06-1-795-0002 
Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu 

 
 Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 
 Budapest Főváros Kormányhivatala  
 Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 
 1094 Budapest, Páva u. 6. 
 Telefon: 1-323-3600, 1-323-3605,  
         Fax: 1-323-3602 

E-mail:budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, 
          budapestfv-kh-mmszszmv@ommf.gov.hu 
 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Postacím: 1369 Budapest Pf.: 481. 
Telefon: 06-1-795-5010 
Fax: +36-1-795-0716 
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu; 

 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. 
Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 2. 
Telefonszám: 06-1-795-1000 Ügyfélszolgálat telefon: 06-1-795-6411 
Telefax: 06-1-795-0002 
Ügyfélszolgálat e-mail: lakossag@kim.gov.hu 
 
Környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást 
kaphat az alábbi címeken: 

 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.,  
Telefon: +36-1-224-91-00 
Fax: +36-1-224-92-62. 

 
  



	

3. KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET* 

(tervezet) 

 

mely létrejött egyrészről a Váci Városfejlesztő Kft. 

cím:     2600 Vác, Köztársaság út 34. 

cégjegyzékszám:  13-09-130719 

adószám:   14867361-2-13 

képviseli:     Benyó Balázs ügyvezető (továbbiakban Megrendelő),  

 

 

másrészről a   …………………………… 

cím:     …………………………… 

cégjegyzékszám:  …………………………… 

adószám:   …………………………… 

képviseli:   ……………………………, (a továbbiakban: Vállalkozó)  

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

Preambulum 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Vác Város és 
Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása 
és monitoring rendszer üzemeltetés” elnevezéssel. 

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni. 

Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, így felek az alábbi szerződést kötik. 

Megrendelő kijelenti, hogy az a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)  8:1.§ (1) bek 7. pont 
szerint szerződő hatóságnak minősül. 

 

 



	

I. 

A szerződés tárgya 

1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a jelen szerződésben ill. a 
közbeszerzési eljárás iratanyagában rögzített feladatok (Kivett szemétlerakó telep besorolású 
ingatlanok utógondozása, fenntartása és állagmegóvása, felügyelete a 20/2006. (IV 05.) KvVM 
rendelet, az utógondozási kötelezések, vízjogi üzemeltetési engedélyek és jelen előírások 
szerint) ellátását jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás iratai, továbbá hatályos 
jogszabályok, engedélyek szerinti módon, tartalommal és mennyiségben, 
eredményfelelősséggel az alábbi kivett, szemét lerakó telep besorolású ingatlanok 
vonatkozásában: 
1.1. Csörög község közigazgatási területén lévő 038/20 és 052/2 hrsz, 
1.2. Vác város közigazgatási területén lévő Derecske dűlő 0418/10, 0418/12, 0418/13, 

0418/14, 0418/15 hrsz. 
2. A fenti kötelezettségek teljesítése során ellátandó feladatok részletezését és teljesítési 

határidejeit, műszaki paramétereit a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza.  
3. Vállalkozó a megrendelést elfogadja.  
4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti feladatokat a Vállalkozónak, mint a fenti feladatokat 

rendszeresen, üzletkörében végzően ellátó személytől elvárható fokozott gondosság mellett 
kell ellátnia, eredményfelelősséggel.  

5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a feladat ellátása során a Kbt. szabályainak megfelelően 
alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködők) igénybevételére jogosult, akként, hogy a 
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Nem jogszerű igénybevétel esetén felel mindazon károkért is, mely e nélkül nem következett 
volna be.  
 

II. 

A felek jogai és kötelezettségei 

1. Vállalkozó köteles minden jelen szerződésben meghatározott tevékenysége során a mindenkor 
hatályos valamennyi magyar, Európai Uniós jogszabály, egyéb rendelkezések és a vonatkozó 
határozatok, továbbá a szakmai szabályok betartására.  

2. A közbeszerzési műszaki leírásban szereplő követelményeket, a hatályos közösségi és magyar 
szabványok, műszaki előírásokkal együtt kell a teljesítés során figyelembe venni. Az azonos 
munkanemekre, anyagokra vonatkozó, esetleg eltérő előírások közül mindig a magasabb 
követelményeket támasztó követelményeket kell figyelembe venni, ill. betartani. 

3. Különösen be kell tartani a mintavételezésre, kiértékelésre vonatkozó előírásokat, különösen a 
megfelelő szervezet, személy és eszköz bevonására, alkalmazására irányadó szabályokat. Ezek 
bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

4. Amennyiben a közbeszerzési eljárás iratanyagában szereplő szabványok vagy jogszabályok 
helyett a korábbi szabványt, jogszabályt érvénytelenítő új szabvány vagy jogszabály 
elfogadására kerül(t) sor, úgy a vonatkozó új szabványt, jogszabályt kell alkalmazni külön 
utasítás és értesítés nélkül. Ez nem minősül a szerződés módosításának. 

5. A vállalkozó köteles a szolgáltatásokat I. osztályú minőségben elvégezni. I. osztályú minőség 
alatt a hiány- és hibamentes, a műszaki leírásnak és a jogszabályoknak, továbbá a szakmai 
előírásoknak és szabványoknak ill. vonatkozó határozatoknak megfelelő teljesítést értik a Felek.  



	

6. Vállalkozó köteles a teljesítés során a feladatok I. osztályú ellátásához szükséges személyek és 
eszközök rendelkezésre állását folyamatosan a szerződés hatálya alatt biztosítani.  

7. Vállalkozó közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti, vagy 
veszélyeztetheti a Megrendelővel szembeni jelen szerződésben foglalt kötelezettségei 
teljesítését.  

8. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésekor – ill. minden egyéb esetben, amikor 
időközben ilyen keletkezik - köteles a szolgáltatásra vonatkozó valamennyi iratot, 
dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megrendelőnek. Amennyiben ezt megelőzően irat 
ill. adatszolgáltatási kötelezettsége van, ezt a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően kell 
teljesítenie. 

9. Vállalkozó köteles folyamatos kapcsolatot tartani a Megrendelővel, felkérés esetén külön 
beszámolni saját tevékenységéről, szakmai működéséről. 

10. Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt különösen a műszaki leírásban meghatározott 
esetekben, de szükség szerint attól eltérően is. 

11. Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a jelen szerződésben rögzített 
feladat ellátásához szükséges adatokat, iratokat, információkat, kivéve, melyeket a 
Vállalkozónak kell beszereznie. 

12. Bármilyen, a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető akadályoztatást, (ide értve a késedelmet 
is) Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása 
érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás 
elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

13. Vállalkozó köteles a jelen szerződés értelmében a feladatot elkészíteni, ill. végrehajtani, és - 
amennyiben ezt az adott feladat jellege lehetővé teszi – a Megrendelőnek átadni. Ez különösen 
kiterjed a műszaki leírásban ill. jogszabályokban meghatározott jegyzőkönyvekre. 

14. Megrendelő utasítási jogára a Ptk. rendelkezési irányadóak. 
15. Vállalkozó felel a helyszín vonatkozásában neki felróhatóan felmerült károkért, továbbá 

mindazon károkért is, amely a jelen szerződés szerinti tevékenységével és mulasztásával 
kapcsolatban a Megrendelőnél vagy harmadik személynél merül fel. 

16. Vállalkozó szükség esetén konzultációt kezdeményez Megrendelőnél a feladat teljesítésének 
egyeztetése érdekében. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a Vállalkozó terhére 
esik. 

17. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyv átadásától függetlenül külön írásban értesíteni a 
Megrendelőt, ha a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EöM-FVM együttes rendeletben meghatározott ún. 
„B” értéktől való eltérést tapasztal. 

18. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, valamint szükség esetén 
tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérés keretében a Vállalkozó köteles a kért tájékoztatást 
megadni legkésőbb 5 munkanapon belül (kivéve, ha a tájékoztatás, ill. az érintett feladat 
jellegéből, vagy jelen szerződésből ennél rövidebb határidő nem következik), szükség esetén 
a teljesítéssel kapcsolatban a Megrendelőt kérés nélkül tájékoztatni. 

19. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó hibás, hiányos teljesítésével kapcsolatos, ill. kárfelelősségét 
nem befolyásolja, ha az ellenőrzési feladatokat a Megrendelő nem, vagy nem megfelelően 
végezte, illetve az sem, ha azt megfelelően végezte el. 

20. Megrendelő a hulladéklerakók területére való térítésmentes bejutást biztosítja. 
21. Felek a szerződéssel kapcsolatban készült, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások 

tekintetében megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a rendelkezés (felhasználás) jogát 
térbeli, időbeli vagy egyéb korlátozás nélkül a neki történő átadással/érdekében történő 
felhasználással megszerzi és ezzel a Megrendelő a feladat eredményével szabadon rendelkezik 
a szerződés megszűnését követően is. Vállalkozó a szerződés megszűnését 



	

követően azok felhasználásra nem jogosult. A fenti jogok átruházásának díját (felhasználási 
díj) a vállalkozói díj tartalmazza. Vállalkozó szavatol, hogy harmadik személynek nincs olyan 
joga vagy igénye, mely a fentiek maradéktalan teljesítését korlátozná vagy kizárná. Ilyen ok 
felmerülése esetén haladéktalanul köteles intézkedni a saját költségén ennek elhárításáról. 

 

III. 

Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

 

1. Vállalkozót jelen szerződés szerinti tevékenységek ellátásáért vállalkozói díj illeti meg. A 
vállalkozói díj mértéke: …………………….ft+áfa/hó, azaz ………………………. ft+áfa/hó. 

2. Felek rögzítik, hogy az egyes lerakók vonatkozásában az alábbiak szerint oszlik meg a havi 
átalánydíj: 
2.1. Csörög község közigazgatási területén lévő 038/20 és 052/2 hrsz,: ……………………. 

ft+áfa/hó, azaz ………………………. ft+áfa/hó  
2.2. Vác város közigazgatási területén lévő Derecske dűlő 0418/10, 0418/12, 0418/13, 

0418/14, 0418/15 hrsz.: ……………………. ft+áfa/hó, azaz ………………………. ft+áfa/hó  
3. A vállalkozói díj magába foglalja Vállalkozó feladat-ellátáshoz szükséges valamennyi költségét 

és kiadását. Vállalkozó a tevékenysége ellátása során a fenti pontban meghatározottakon túl 
semmiféle további ellenszolgáltatási igényt nem érvényesíthet. 

4. A fenti díj a szerződés időbeli hatálya alatt kötött. 
5. Megrendelő előleget nem fizet. 
6. Vállalkozó számláját havonta, utólag (a tárgyhónapot követően), teljesítésigazolás birtokában 

állíthatja ki a ténylegesen ellátott szolgáltatásokról. 
7. Tört hónap esetén az arányos díj számlázható a havi átalánydíj esetében. 
8. A teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete, melynek kiállítására Megrendelő ügyvezető 

igazgatója jogosult. 
9. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jelen szerződésnek és a hatályos 

jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvétele 
keletkeztet. 

10. Megrendelő az ellenszolgáltatást, a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételét 
követően 30 napos fizetési határidő mellett átutalással fizeti meg, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) 
bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint. 

11. A kifizetés feltétele az Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése.  
12. Késedelmes fizetés esetére Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kötbér, valamint 

költségátalány megfizetésére köteles. 
13. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és a jelen 

szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvétele 
eredményez. 
 

IV. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése 
meghiúsul, akkor a Megrendelő részére meghiúsulási kötbért fizet. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a havi ellenszolgáltatás 10 %-a.  



	

2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben olyan okból, amiért felelős bármely, műszaki 
leírásban meghatározott kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén, 
késedelembe esik, késedelmi kötbért fizet a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér alapja a nettó 
havidíj. A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a. Több kötelezettség egyidejű 
késedelme esetén a kötbér kötelezettségenként számítandó. A vállalkozó által 10 napot 
meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősítheti és megalapozza a 
szerződéstől való azonnali hatályú felmondását és a meghiúsulási kötbér követelését. 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy 
a kötbéren felüli kárát érvényesítse Vállalkozóval szemben. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a kötbért a Megrendelő a Vállalkozóval szemben írásbeli 
felszólítás útján érvényesíti. Amennyiben a Vállalkozó az írásbeli felszólítás kézhezvételétől 
számított 3 munkanap alatt magát nem menti ki (érdemi indoklással és azt alátámasztó 
bizonyítékokkal), akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így 
az beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. szerinti feltételek teljesülése esetén. 

 

V. 

A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése 

1. Jelen szerződést a felek határozott időre, a szerződés aláírásától számított 48 hónapra kötik. 
2. Felek a fentiek okán az indoklás nélküli elállás (felmondás) jogát kizárják. 
3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő tájékoztatta az eljárás során a Vállalkozót, hogy jelen 

szerződés I.1.1.2. pontjában meghatározott lerakót a szerződés időbeli hatálya alatt várhatóan 
a Magyar Állam kezelésre átveszi. Ezen feltétel bekövetkezése esetén az átvétel napjával a 
jelen szerződés akként módosul, hogy a Vállalkozó mentesül a fenti lerakóval kapcsolatos 
teljesítési kötelezettsége alól, míg Megrendelő mentesül a fenti időponttól az ellenértékfizetési 
kötelezettség alól. Jelen szerződéses feltételváltozást a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontjában foglalt 
módosulásnak kell tekinteni. Vállalkozó köteles az átadás-átvételben közreműködni. 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése 
esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás 
nélkül – módosul az alábbi esetekben: 

• felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 
nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

• felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

• amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki. 
5. Bármely Fél a másik Fél súlyos szerződésszegő magatartása vagy mulasztása miatt a szerződést 

írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen 
szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt okok, ill, minden ilyennek minősülő ok 
bármelyike az érdekmúlást önmagában megalapozza. 

6. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó oldaláról különösen:  
• a szerződésben rögzített feladatok esetében bizonyíthatóan Vállalkozó hibájából 

történt mulasztás, 
• ha a szerződésben rögzített esetekben a Megrendelő által tett észrevételeket, 

utasításokat a Vállalkozó saját hibájából történő módon figyelmen kívül hagyja, 
• Vállalkozó a kötelező jelzési kötelezettségét elmulasztja vagy késedelmesen/hiányosan 

teljesíti, 



	

• Vállalkozó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő jóhírnevét 
sérti vagy veszélyezteti, 

• Vállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet 
nyújt be, 

• Vállalkozó adószámát törlik, 
• bármely vizsgálatnál nem biztosítja a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket, 

megsérti a módszertanra vonatkozó előírásokat, 
• Vállalkozó a szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, 

és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy 
• amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más 

jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi. 
• jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi, 
• Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, 
• Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, 
• Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, 
• Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti, 
• Vállalkozó hibás/hiányos/késedelmes teljesítése miatt Megrendelőt a hatóság 

hátrányos jogkövetkezménnyel sújtja. 
7. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő oldaláról különösen: 

• ha Megrendelő a feladat ellátásához szükséges adatokat nem, vagy nem teljes körűen 
biztosítja Vállalkozó erre irányuló írásbeli felhívása ellenére sem.  

• Megrendelő nem biztosítja a lerakók területére történő szükséges bejutást, 
• Megrendelő a számlát – felszólítás ellenére sem – fizeti meg. 

8. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, 
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, 
legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú 
felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg 
kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem 
kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú 
határidő) nem lehetséges. 

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

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

• Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó 
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

10. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha: 
• feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 



	

• Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy 

• az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

11. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokában lévő, a 
Megrendelő által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a szerződés bármely 
okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a Megrendelő részére iratjegyzékkel 
együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

12. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszüntetése 
esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a szerződés teljesítésével érintett területet 
(munkaterületet) dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a 
Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés 
aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének 
napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, az a Megrendelő jogosult 
– akár önhatalommal is – birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként 
nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait reális 
időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti 
esetekre jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben 
érvényesíthető birtokvédelmi jogáról. 

13. Szerződő Felek jelen vállalkozási szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén 
kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és 
kötbérigényeket is. 
 

VI. 

Felek képviseletében eljáró személyek 

 

1. Vállalkozó feladatát Megrendelővel folyamatosan egyeztetve köteles ellátni. A Felek a 
Szerződésben foglaltak teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi személyeket jelölik meg 
kapcsolattartóként.  

 

 Megrendelő részéről  Vállalkozó részéről  

Név: …………………… ……………….. 

Tel: …………………………. ……………………. 

Értesítési cím: …………………………. …………………. 

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

 



	

2. Amennyiben fentiekben meghatározott, Felek képviseletében eljáró személyek megváltoznak, 
erről Felek írásban kötelesek értesíteni egymást. Ez nem minősül a szerződés módosításának. 

3. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon 
igazoló módon tehetik meg érvényesen. A Felek a fentieken értik a fax és az elektronikus 
levelezés (e-mail) formáját is. 

VII. 

Titoktartás, ellenőrzés 

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt, mely jelen szerződés keretein 
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titkosan kezelnek, kivéve, melynek 
nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 
kötelezettséggel tartozik. 

3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés 
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban 
lévő egyéb személyekre, teljesítési segédeikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási 
kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 

4. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a szerződés 
lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem 
korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá 
esik. 

5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 
bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti 
az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében 
vagy képviseletében eljáró természetes és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő 
feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés 
teljesítésében közreműködőknél. 
 

VIII. 

Vegyes és záró rendelkezések 

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, ezért jelen 
szerződés megkötésének akadálya nem áll fenn. 

2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni, ha 
2.1. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 

felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha 
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 
lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, 
az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a 
szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 



	

2.2. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve 
azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 
szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan 
magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés 
lehetetlenülését okozta. 

3. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása 
miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, 
ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a 
Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem 
tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó 
körülmény, kivéve, ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

4. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton 
rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.  

5. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, 
különösen a Kbt., valamint a Kbt. által biztosított körben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi CVIII. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

7. 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). 

8. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar.  
9. Jelen szerződés mellékletét képezi (a Megrendelő példányához fizikai csatolás nélkül) az eljárás 

iratanyaga. 
10. Jelen szerződés …….. megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét 

képezi a részvételi felhívás, az ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési eljárás részvételi 
és ajánlattételi szakaszának közbeszerzési dokumentumai. A szerződés a mindkét fél aláírásra 
és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása 
esetén érvényes. 

11. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Váci Járásbíróság ill. a Budapest Környéki Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

12. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba.  
 

Felek jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 



	

………………………………….,  

 

 

 …………………………   ………………………. 
    Megrendelő         Vállalkozó 
 

Ellenjegyzem: 

 

 

 

 



	

4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

1/A. számú melléklet 
 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 Oldalszám 
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet)  
Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet)  
Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet) 
(A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén 
az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 
eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.) 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK  

Cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatot kell csatolni a benyújtandó ajánlatban 
annak igazolására, hogy a részvételi szakasz óta az ajánlat benyújtásáig nem 
következett be olyan változás, mely alapján a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok 
hatálya alá került az ajánlattevő illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet. (4/C. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az 
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges 
tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként 
benyújtani. (11. sz. melléklet) 

 

AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK  

Ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 
megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (az értékelési szempontok 
alapján) 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön 
ki, hogy mely szakembert mely pozícióra, mely értékelési szempont tekintetében jelöli 
az ajánlattevő (6. sz. melléklet) 
- a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt 
szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból 
egyértelműen derüljön ki az adott értékelési szempontban foglalt feltétel(ek) 
teljesülése; (7/A. sz. melléklet) 
- végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat (8. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró 
képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája (abban az esetben, ha abban 
a részvételi jelentkezés benyújtása óta változást történt). 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is  



	

tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (9. 
sz. melléklet) (abban az esetben, ha abban a részvételi jelentkezés benyújtása óta 
változást történt) 
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (10. sz. melléklet)  
ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT 
ESETBEN)  

a papír alapú példányról készített 2 db elektronikus példány  
 
  



	

 
1/B. számú melléklet 

 
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ 

IRATOK VONATKOZÁSÁBAN  
 

(Ajánlattevőnek az itt felsorolt dokumentumokat a Kbt. 69. § (4) bekezdésében 
rögzített eljárási cselekményeket követően szükséges csak benyújtania!) 

 
Tartalomjegyzék (1/B. sz. melléklet); Oldalszám 
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, 
IGAZOLÁSOK 

 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, amennyiben 
a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel. 
Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartást. 

 

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan (4/A. sz. melléklet és 
4/B. sz. melléklet). 
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie! 

 

MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKKEL 
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK 

 

M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján 
Ajánlattevő csatolja a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 
hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (az alkalmasság 
minimumkövetelményeiben foglalt kritériumoknak megfelelő) referenciáit 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint igazolva. A 
referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell 
tartalmaznia: 

- a teljesítés ideje (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és 
befejezési dátum megadásával) 

- szerződést kötő másik fél megnevezése 
- szolgáltatás tárgya, megnevezése 
- az ellenszolgáltatás mennyisége 
- saját teljesítés arányát %-ban vagy forintban 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően történet-e 
- szerződést kötő másik fél kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-

mail címe 
(5. sz. melléklet)  

A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással 
vagy – amennyi-ben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) 
és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek 
esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - az ajánlattevő, illetve az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a 
szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is 
kell igazolni. [Korm. rendelet 22. § (1)-(2)] 

 

 

M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
Ajánlattevő mutassa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a 
megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk 

 



	

ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandók a képzettség 
igazolására, valamint a szakmai gyakorlat ismertetésére szolgáló 
dokumentumok (saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, végzettséget vagy 
képzettséget igazoló dokumentumok) valamint a szakemberek rendelkezésre 
állási nyilatkozata. Az önéletrajzban a szakmai gyakorlati időt havi bontásban 
kell bemutatni, részletezni. 

Csatolandó dokumentumok: 
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat (6. sz. 

melléklet) 
- a szakember tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt 

szakmai önéletrajza (7/B sz. melléklet) 
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási 

országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló 
dokumentum magyar nyelvű fordítása; 

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, 
hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír (8. sz. melléklet) 

M3. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés 
c) pontja alapján a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványait. 
(ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy azzal 
egyenértékű intézkedések bizonyítékai) 
 

 

M4. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés 
g) pontja alapján a környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványait. 
(ISO 14001 környezet központú irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, 
vagy azzal egyenértékű intézkedések bizonyítékai) 

 

SZT1. A hulladékszállítási feladatok elvégzéséhez szükséges 
hulladékgazdálkodási engedélyének másolati példánya legalább a 72/2013. 
(VIII. 27.) VM Rendelet szerinti 20 03 01, 17 05 06, 20 02 02, és 20 03 03 
kóddal (EWC) azonosított hulladékokra vonatkozóan. 

 

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  
AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK 
(ADOTT ESETBEN) 

 

+ csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy 
DVD-re írt 2 db elektronikus példányát! 

 

 
  



	

2.1. számú melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
(önálló ajánlattétel esetén) 

 
1. Ajánlattevő 

Név: ..............................................................................................................................  
Székhelye: .....................................................................................................................  
Telefon: ..................................................... Fax: .............................................................  
E-mail: .....................................................  
Adószám: .......................................... 
 

2. Ajánlattétel tárgya: 
„Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének 
ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése” 

 
3. Ajánlat: 

 
 Részszempont Ajánlat 

1.  Szolgáltatás havi díjának ára 1.1 + 1.2 (nettó 
forint/hó) ………...Ft/hó 

1.1 

Tájékoztató jelleggel a Csörög község közigazgatási 
területén lévő 038/20 és 052/2 hrsz. szemétlerakó telep 
vonatkozásában (nettó forint/hó) 
 

……………………. Ft/hó 

1.2 

Tájékoztató jelleggel Vác város közigazgatási területén 
lévő Derecske dűlő 0418/10, 0418/12, 0418/13, 
0418/14, 0418/15 hrsz. szemétlerakó telep 
vonatkozásában (nettó forint/hó) 

……………………. Ft/hó 

2. M2/A. szerinti szakértő alkalmassági 
minimumkövetelményként előírtakon felüli 
hulladékgazdálkodási szakértőként szerzett szakmai 
tapasztalata (egész hónap) 

 Név:………… 
…….. hónap 

3. M2/B. szerinti szakértő alkalmassági 
minimumkövetelményként előírtakon felüli víz- és 
földtani közeg védelem szakértőként szerzett szakmai 
tapasztalata (egész hónap) 

Név:………… 
…….. hónap 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ………………………………………… 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 



	

2.2. számú melléklet 
FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esetén) 
 

1. Közös Ajánlattevő 
Név: ..............................................................................................................................  
Székhelye: .....................................................................................................................  
Telefon: ..................................................... Fax: .............................................................  
E-mail: ............................................................  
Adószám:....................... 
Tagok adatai (név, székhely, adószám): ...........................................................................  
 .....................................................................................................................................  
Tagok adatai (név, székhely, adószám): ...........................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 

2. Ajánlattétel tárgya: 
„Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének 
ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése” 

 
3. Ajánlat: 

 
 Részszempont Ajánlat 

1.  Szolgáltatás havi díjának ára 1.1 + 1.2 (nettó 
forint/hó) ………...Ft/hó 

1.1 

Tájékoztató jelleggel a Csörög község közigazgatási 
területén lévő 038/20 és 052/2 hrsz. szemétlerakó telep 
vonatkozásában (nettó forint/hó) 
 

……………………. Ft/hó 

1.2 

Tájékoztató jelleggel Vác város közigazgatási területén 
lévő Derecske dűlő 0418/10, 0418/12, 0418/13, 
0418/14, 0418/15 hrsz. szemétlerakó telep 
vonatkozásában (nettó forint/hó) 

……………………. Ft/hó 

2. M2/A. szerinti szakértő alkalmassági 
minimumkövetelményként előírtakon felüli 
hulladékgazdálkodási szakértőként szerzett szakmai 
tapasztalata (egész hónap) 

 Név:………… 
…….. hónap 

3. M2/B. szerinti szakértő alkalmassági 
minimumkövetelményként előírtakon felüli víz- és 
földtani közeg védelem szakértőként szerzett szakmai 
tapasztalata (egész hónap) 

Név:………… 
…….. hónap 

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 ………………………………………… 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása  



	

3. számú melléklet 
  
 AJÁNLATI NYILATKOZAT 

A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) 
…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó 
cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), Váci Városfejlesztő 
Szolgáltató Kft., mint ajánlatkérő által „Vác Város és Csörög község közigazgatási 
területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és monitoring rendszer 
üzemeltetése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben. 
 
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - 
általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. 
 
A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket 
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy 
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig 
fenntartjuk. 
 
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

 
  



	

4/A. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a kizáró okok vonatkozásában 

 
Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely: 
_________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője Váci 
Városfejlesztő Szolgáltató Kft., mint ajánlatkérő által „Vác Város és Csörög község 
közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és monitoring 
rendszer üzemeltetése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem 
a kizáró okok vonatkozásában: 
 

I. 
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve nem vesz 
igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezetet/szervezeteket. 
 

II. 
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet2 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 
 
Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy3 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról4: 
neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________5 
 
vagy 
 

																																																													
2 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
3 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
4 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerint tényleges tulajdonos: 
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással 
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) 
bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

 
5 Szükség esetén bővíthető! 



	

- nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) 
vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 
 

III. 
 

Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely: 
_________________________) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott képviselője6  
„Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep 
felügyeletének ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése” tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbiakról nyilatkozom. 
 
A)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy 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. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 _____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása 
 
B)* A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alponttal kapcsolatban nyilatkozom, hogy 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. Ezen szervezet 
(ek) megnevezése a következő:  
cégnév: 
székhely: 
Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró 
feltétel nem áll fenn. 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 _____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása 
  

																																																													
6 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 



	

4/B. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a kizáró okok vonatkozásában7 

 
Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely: 
_________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője „Vác 
Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep 
felügyeletének ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése” tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglalt 
alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, amennyiben:  
 
Kbt. 62. § (2) bekezdés: 
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság 
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő 
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel 
rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült, vagy 
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt 
öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, 
aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy 
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, 
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az 
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 

 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 _____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
  

																																																													
7A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 



	

4/C. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a kizáró okok vonatkozásában 

 
Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely: 
_________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője „Vác 
Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep 
felügyeletének ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése” tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

- a részvételi szakasz óta az ajánlat benyújtásáig nem következett be olyan változás, mely 
alapján a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok hatálya alá került az ajánlattevő, illetve 
alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet. 
vagy 

- a részvételi szakasz óta az ajánlat benyújtásáig bekövetkezett olyan változás, mely 
alapján a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok hatálya alá került az ajánlattevő, illetve 
alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet. A bekövetkezett változás 
megnevezése: …………………………………………… 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 _________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
  



	

5. számú melléklet 
NYILATKOZAT 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított három évben (36 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról 

 
Alulírott ………………………………………… mint a(z)……………………………….. (székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott 

képviselője
8
  ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más 

szervezet
9
 az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (36 hónapban) az alábbi közbeszerzés tárgya (hulladéklerakó 

utógondozása) szerinti referenciákat teljesítette: 

 

A felhívásban 
előírt 

alkalmassági 
feltétel, aminek 

az adott 
referenciával 

meg kíván felelni 

Szerződést kötő másik 
fél 

(neve, székhelye, 

referenciát igazoló 

személy neve, 

telefonszáma, e-mail 

címe) 

Teljesítés 
ideje, helye 

(időtartama, -tól 

–ig, év, hónap, 

nap 

pontossággal) 

A szolgáltatás 
tárgya, 

megnevezése 

 

A szolgáltatásra 
vonatkozó 
mennyiségi 

adatok  

A teljesítés az 
előírásoknak és a 

szerződésnek 
megfelelően 

történt? 

(igen/nem) 

A saját 
teljesítés 
mértéke 

százalékban 

vagy 

forintban: 

       

       

       

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

 ______________________________ 

                (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen      

meghatalmazott képviselő aláírás) 
 

  

																																																													
8
 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni! 

9
 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
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6. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT A SZAKEMBEREKRŐL 
 
 

„Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő szemétlerakó telep 
felügyeletének ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése” 

 
Alulírott ____ mint a(z) ____ (székhely: ____ adószám: ____) ajánlattevő / közös ajánlattevő / 
az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre 
jogosult / meghatalmazott képviselője10 ezennel kijelentem, hogy a(z) ____ mint 
ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó 
gazdasági szereplő rendelkezik a felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel: 

 

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

Ø a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy 
azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte 
egyértelműen megállapítható legyen; 

Ø a szakember(ek) végzettségét vagy képzettségét igazoló dokumentumok másolata, 

Ø a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó 
nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír(nak). 

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
   
  (cégjegyzésre jogosult vagy 

szabályszerűen meghatalmazott képviselő 
aláírása) 

 
 
 
 
 

																																																													
10 Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

Szakember Neve 
Szakember végzettsége 

vagy képzettsége 

Mely alkalmassági 
feltételnek való 

megfeleléshez kerül 
bemutatásra? 
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7/A. számú melléklet 
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ  

TAPASZTALATISMERTETÉSE11 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI 
és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap 

pontossággal) 

Ellátott munkakör és 
feladatok felsorolása, 
olyan részletességgel, 

hogy abból az 
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT 
SZERINTI megajánlás 
ellenőrizhető legyen 

Szakmai 
tapasztalat 

hónapokban
12 

   

   

   

   

   

   

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE 
KERÜLŐ TAPASZTALAT ÖSSZESEN 

… 

MUNKAHELYEK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Munkahely megnevezése / Beosztás 

																																																													
11 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető 
12 Ajánlatkérő naptári hónapokat vizsgál. 
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EGYÉB 

Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns):  ................................................  

Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns):  ..................................  

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 

 _________________________ 
(saját kezű aláírás) 
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7/B. számú melléklet 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT 
TAPASZTALAT ISMERTETÉSE13 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI 
és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap 
pontossággal) 

Ellátott munkakör és 
feladatok felsorolása, 
olyan részletességgel, 
hogy abból az 
ALKALMASSÁGI 
MINIMUMKÖVETELMÉNY
BENmeghatározott 
feltételnek való 
megfelelés 
megállapítható legyen 

Szakmai 
tapasztalat 
számszerűen 
megadva 

   

   

   

   

MUNKAHELYEK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Munkahely megnevezése / Beosztás 

  

																																																													
13 A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. 
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EGYÉB 

Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns):  ................................................  

Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns):  ..................................  

 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 _________________________ 

(saját kezű aláírás) 
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8. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról 

 
 
Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe 
vett más szervezet14 által ajánlott ____________________ 15 a vezetői végzettséggel, 
képzettséggel rendelkező személy kijelentem, hogy részt veszek a Váci Városfejlesztő 
Szolgáltató Kft., mint ajánlatkérő által indított „Vác Város és Csörög község közigazgatási 
területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és monitoring rendszer 
üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárásban. 
 
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni 
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő feladatkörben, melyre 
vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. 
 
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra 
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná. 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ______________________________ 
 (sajátkezű aláírás) 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás:  Aláírás: 
Név: Név: 
Lakcím: Lakcím: 

 

																																																													
14 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
15 Kérjük a nyilatkozatban az eljárást megindító felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.a-e) pontjaiban meghatározott 
pozíciókat adják meg! 
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9. számú melléklet 

 

MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ 
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom 
____________________ (szig. sz.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: 
______________________________), hogy „Vác Város és Csörög község közigazgatási 
területén lévő szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és monitoring rendszer 
üzemeltetése” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el. 
 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
 ______________________________ ______________________________ 
 (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 
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10. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint 
a(z) ……………….………………….............................................................. 
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő 
szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. 
 

Ezúton 

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

 

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az Ajánlattételi felhívás 1. Kötet 
13. Egyéb információk 4. pontjábanfoglalt mértékű felelősségbiztosítással a szerződéskötés 
időpontjában rendelkezni fogok. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a 
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a Részvételi Dokumentációban előírt 
kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való 
visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb 
ajánlattevővel köt szerződést. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………………………… 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 
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11. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL 

 

 
Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________ (székhely:__________________________________) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott16 képviselője a Váci Városfejlesztő Szolgáltató 
Kft. mint ajánlatkérő által a „Vác Város és Csörög község közigazgatási területén lévő 
szemétlerakó telep felügyeletének ellátása és monitoring rendszer üzemeltetése”  tárgyban 
indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a változásbejegyzés 
vonatkozásában 
 
Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás17 
 
Vagy 
 
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban18 
 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. 	

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
16 Kérjük aláhúzással jelölni! 
17 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
18 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
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5. KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS  
 

Műszaki leírás 

 

a 

 

„Csörög 038/20 és 052/2 hrsz., és Derecske dűlő 0418/10, 0418/12, 0418/13, 0418/14, 
0418/15 hrsz. alatti hulladéklerakók utógondozási feladatainak teljes körű ellátása” 

című közbeszerzési eljáráshoz 

 

Jelen dokumentáció a 2015. évi CXLIII Tv. a közbeszerzésekről 58.§ alapján tárgyi közbeszerzési eljárás 
műszaki dokumentációja. Jelen dokumentáció ismerteti az ajánlattételhez szükséges műszaki 
információkat, jellemzőket, továbbá ismerteti a Vállalkozó által elvégzendő feladatok körét.  

 

Az Ajánlatkérő a 321/2105. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdésére tekintettel felhívja az 
Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban szereplő esetleges 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás a szerződéstervezet műszaki feltételeinek 
megvalósulásával kapcsolatban csak a termék, vagy folyamat egyértelmű beazonosítását szolgálja, a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ilyen jellegű 
megnevezés mellé a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is oda kell érteni.Az ajánlattevő ajánlatában 
szerepeltethet a megadottól eltérő terméket, folyamatot is, amennyiben azt az ajánlattételi 
dokumentációban rögzített feltételeket legalább minimális szinten teljesíti, de ezt az ajánlattevőnek 
igazolnia kell (pl. tanúsítvány csatolásával). 

 

A 2. pontban meghatározott munkálatok elvégzésére a települési önkormányzatot a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - továbbiakban KDV-KTVF-(jogutód, Pest 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) határozatban kötelezte. A 
rekultivált hulladéklerakók utógondozásával felmerült feladatok ellátásával kapcsolatos jelen szerződés 
2. pontjában foglalt feladatok elvégzésének kötelezettsége és felelőssége a Vállalkozót terheli.  

 

Az utógondozási feladatok elvégzését Vállalkozó a jelen szerződés mellékletében csatolt KDV-KTVF 
határozatokban (Műszaki leírás 2. melléklet és 3. melléklet) foglaltaknak megfelelően elvégzi azon 
feladatok esetében, azonban ez nem érinti az KDV-KTVF határozatban foglalt utógondozásra kötelezett 
személyét, amely minden esetben az utógondozási időszak leteltéig az KDV-KTVF határozatokban 
megjelölt kötelezett. 
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1. Az utógondozandó hulladékelrakók ismertetése 

 

Jelen szakaszban a hulladéklerakók ismertetésére a rekultivációs engedélyek és vízjogi engedélyek 
alapján kerül sor. Figyelemmel arra, hogy Csörög lerakó esetében kétütemű rekultivációra kerül sor, a 
rekultiváció II. ütemére vonatkozó adatok kizárólag a vonatkozó határozatban szereplő előírások 
ismertetését jelentik, azokért Megrendelő felelősséget nem vállal.  

 

- Csörög 038/20 és 052/2 hrsz. nem veszélyes hulladéklerakó  
 

Hrsz.: 038/20 (052/2) 

 

Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 

Alapengedély: 6439-3/2009 KDV-KTVF 

1. módosító határozat: 12232-3/2012  KDV-KTVF 
2. módosító határozat: 12232-4/2012 KDV-KTVF 

Kutak jele: OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OM7, OM8, OM9, OM10, OM11, OM12 

Vizsgálatok száma: vízjogi üzemeltetési engedély alapján meghatározott gyakorisággal 

Vizsgálandó paraméterek:  

- TPH GC,  
- általános vízkémia (pH, elektromos vez.kép., klorid tart., KOIps, nitrit, nitrát, szulfát tart., összes 

keménység) Na, Ca, Mg, Mn, Fe. 
- Fémek és félfémek (12232-4/2012 módosította) 

 

Rekultivációs terv elfogadására vonatkozó határozat: 

Engedélyes: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.) 

Eredeti határozat: 1463-1/2009 

1. módosító határozat: 1463-3/2009 
2. módosító határozat: 1463-9/2009  

A hulladéklerakó adatai: 

 

Megnevezés: Sződ-Csörög kommunális, szilárd, nem veszélyes depónia  

Hulladéklerakó kategória: B3 

Helyszín: Csörög, hrsz. 038/20 
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A hulladéklerakó tulajdonosa / 
utógondozásra kötelezett Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. tér 11.) 

KÜJ: 100349676 

KTJ 101045598 

Üzemelés 1982 – 2008.12.31. 

Rekultiválandó felület: 107 000 m2 

Rekultiváció módja Kétütemű lezárás 

 

A rekultiváció két ütemben kerül megvalósításra, a következő rétegrendekkel: 

 

Átmeneti felső záróréteg: 

- Kiegyenlítő réteg (tömörített hulladék 50 cm vastagsággal): a hulladéktest felszínének 
kiegyenlítése, a hulladéktest felszínének alkalmassá tétele a következő rétegek 
elhelyezésére. 

- Záróréteg: 30 cm humuszban gazdag talaj (vagy komposzt) 
- Vegetációs réteg (füvesítés) 

Az első ütem rekultivációs munkáit elvégezték, jelenleg a konszolidációs szakasz van folyamatban, mely 
várhatóan – figyelemmel a vonatkozó határozatra - 2019. december 31-ig tart.  

 

Végleges felső záróréteg felépítése: 

- Kiegyenlítő réteg 0-50 cm vastagságban jó gázvezető képességű talaj 
- Szigetelő réteg: k≤5x10-9 m/s szivárgási tényezőjű anyag (bentonitos szigetelő lemez) 
- Szivárgó és szűrő réteg: k≥5x10-4 m/s szivárgási tényezőjű geodrén 
- Fedőréteg: 20 cm vastagságú, erősen kötött, tömör anyag, majd 30 cm vastagságú humusz 

(komposzttal helyettesíthető) 
- Vegetációs réteg: szárazságtűrő, ős- és termőhely-honos növények 

 

Gáz gyűjtési és kezelési rendszer kialakítása 

 

A Csörögi lerakó esetében meglévő biogáz mentesítő rendszer üzemeltetése, monitoringozása nem jelen 
eljárás nyertes Ajánlattevőjének feladata, ezen feladatok ellátására Vác Város Önkormányzata már 
szerződést kötött más szervezettel. 
 

Csapadékvíz elvezetés 

 

A rekultivált felületre hulló szennyezetlen csapadékvizeket a depónia köré tervezett árkok gyűjtik össze 
és szállítják a tervezett monitoring szikkasztó tóba. 
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Kialakítás 

 T-1 jelű árok T-2 jelű árok T-3 jelű árok 

Mintakeresztszelvény Burkolt árok Burkolt árok Burkolt árok 

Medermélység Változó (0,40 – 0,60 
m) 

Változó (0,50 – 0,65 
m) 

Változó (0,40 – 1,00 
m) 

Rézsűhajlás 1:1 1:1 1:1 

Hossz-szelvény    

Indulási fenékszint 0+137-164,20 m.B.f 0+389-175,80 m.B.f 0+272-176,25 m.B.f 

Torkolati fenékszint 0+000-155,10 m.B.f 0+000-155,10 m.B.f 0+000-161,15 m.B.f 

Magasságkülönbség 9,10 m 20,7 m 14,85 m 

Befogadó Monitoring-tó I. Monitoring-tó I. Monitoring-tó I. 

 

 

- Vác Derecske dűlő 0418/10, 0418/12, 0418/13, 0418/14 és 0418/15 hrsz. alatti 
nem veszélyes hulladéklerakó  

 

A hulladéklerakó egy régebbi homok- és kavicsbánya területén, az 1960-as években műszaki védelem 
(szigetelés) nélkül kezdett üzemelni, majd 1981-g folyamatosan működött. A lerakón Vác város és a 
környező települések szilárd kommunális, valamint az ipari hulladékainak jelentős részét helyezték el.  

 

A lerakott hulladékok vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékok, papírhulladékok, különböző 
műanyag hulladékok, textil, bomló szerves hulladékok, üveghulladékok és szilikát alapú finom frakciók. 
A lerakott hulladéktesttől D-DK-i irányban, 2 db szennyvíziszap leürítő hely található, melyek 1972 óta 
üzemelnek.  

 

Megközelítése: A Vác városától D-i irányban található 2. számú főút és a 21112 jelű út közötti 
területen helyezkedik el, megközelítése a Nádas út felől lehetséges. 

EOV koordinátái: X: 267 066 Y: 657 254 

 

Hrsz.: 0418/10, 0418/12, 0418/13, 0418/14 és 0418/15hrsz. 

 

Vízjogi üzemeltetési engedély száma: 

Vízjogi létesítési engedély: 12492-6/2010 KDV-KTVF  
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A vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyezési eljárás FKI-KHO: 1827/2016. számon folyamatban 
van, ezért Ajánlatkérő ezen eljárás iratait nem csatolja a dokumentációhoz. Ajánlatkérő tájékoztatja 
Ajánlattevőket, hogy tárgyi eljárás során ajánlatukban a vízjogi létesítési engedélyben szereplő 
komponenskörre, a rekultivációs engedélyben megadott mintavételi számmal, 5 kútra vonatkozóan, évi 
kétszeri mintavétel/kútesetre adjanak ajánlatot.  

 

Kutak jele: 1VD Új, 2VD Új, 3VD Új, 2VD régi, 3VD Régi 

Vizsgálatok száma: vízjogi létesítési (kiadását követően fennmaradási) engedély alapján. 

Vizsgálandó paraméterek:  

- TPH GC,  
- általános vízkémia (pH, elektromos vez.kép., klorid tart., KOIps, nitrit, nitrát, szulfát tart., összes 

keménység) Na, Ca, Mg, Mn, Fe. 
- Toxikus fémek (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 

 

Rekultivációs terv elfogadására vonatkozó határozat: 

Engedélyes: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.) 

Alaphatározat: 11545-2/2010 

 

A hulladéklerakó adatai: 

 

Megnevezés: Vác, Derecske kommunális nem veszélyes depónia  

Hulladéklerakó kategória: B3 

Helyszín: Vác, 0418/3 hrsz. és 0420/4 hrsz. 

A hulladéklerakó tulajdonosa / 
utógondozásra kötelezett Vác Város Polgármesteri Hivatal (2600 Vác, Március 15. tér 11.) 

KÜJ: 100349676 

Üzemelés kezdete: 1960-1981 

Rekultiválandó felület: 65801 m2 

Rekultiváció módja Együtemű végleges lezárás  

 

A rekultiváció egy ütemben kerül megvalósításra, a következő rétegrendekkel: 

 

Záró rétegrend: 
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- Kiegyenlítő réteg: rétegvastagsága 0,3 m. Anyaga: erősen kötött vagy erősen kőtörmelékes 
építési, bontási frakcionált anyag 0-80 mm szemcseméret tartományú 

- Fedőréteg: rétegvastagsága: 0,8 m, ebből 0,3 m vastagságban válogatással (rostálással) 
visszanyert földszerű anyag vagy altalaj, 0,5 vastagságban hulladéklerakóra szállított 
humuszos talaj 

- Vegetációs réteg: Anyaga: nem mélygyökérzetű kis tápanyagigényű, szárazságtűrő fűmagok 
keveréke. A füvesítés min. 5 dkg/m2 fűmag felhasználásával valósulhat meg. 

Gáz gyűjtési és kezelési rendszer kialakítása 

 

A lerakón gáz gyűjtő rendszer kiépítésére a depónia bezárása óta eltelt konszolidációs időszakra 
figyelemmel nem került kialakításra.  

 

Csapadékvíz elvezetés 

 

A csapadékvíz le- és elvezetés: a hulladéklerakó É-i, K-Dk-i, D-i oldalán gyepesítt földmedrű 
csapadékvíz-szikkasztó árkokat alakítottak ki. Az esetlegesen lefolyó csapadékvíz az övárokban szikkad 
el. Az árok teljes hossza: 952 m, rézsűdőlés: 1:1,5 talpszélesség: 0,4 m 

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy folyamatban van PE/KTF/611/2016. számon a 
rekultivációs engedély módosítása. 

2. Nyertes Ajánlattevő feladatai:  

Nyertes Ajánlattevő feladata a megkötendő szerződés keretén belül a Csörög 038/20, 052/2 hrsz. és 
Vác Derecske-dűlő 0418/10, 0418/12, 0418/13, 0418/14, 0418/15 hrsz. alatti nem veszélyes, már nem 
üzemelő hulladéklerakók utógondozási feladatainak teljes körű, szakszerű és hiánytalan ellátása, a 
vonatkozó hatósági határozatok és a mindenkor hatályos jogszabályok – jelen dokumentáció 
készítésének időpontjában  a 20/2006 (IV. 05.) KvVM rendelet alapján.  

 

Kivett szemétlerakó telep besorolású ingatlanok utógondozása, fenntartása és állagmegóvása, 
felügyelete a 20/2006. (IV 05.) KvVM rendelet, az utógondozási kötelezések, vízjogi üzemeltetési 
engedélyek és jelen előírások szerint. 

 

Csörög 038/20 és 052/2 hrsz., és Derecske dűlő 0418/10, 0418/12, 0418/13, 0418/14, 0418/15 hrsz. 
ingatlanokon az alábbi feladatok ellátása: 

- Illetéktelenek bejutását megakadályozó létesítmények (kerítés, kapu) fenntartása, 
karbantartása 

 
- a hulladéktestet határoló rézsűk állapotának folyamatos ellenőrzése, a hulladéktest felületén 

esetlegesen keletkező egyenetlenségek (horpadások, beszakadások, erős csapadékvíz okozta 
vízmosások miatti állagromlások) javítása, az esetlegesen előforduló szándékos behatások 
folyamatos megfigyelése (pl. illegális hulladéklerakás, anyagkitermelés), megbízó értesítése.  
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- illegális hulladéklerakás esetén a hulladékok kézi és/vagy gépi felszedése és elszállítása. A 
hulladékok gyűjtése szállítása és kezelésre történő átadását csak jogerős hulladékgazdálkodási 
engedélyek birtokában végezhető. 

 
- a hulladéklerakó megközelítését lehetővé tevő utak ellenőrzése, szilárd útburkolatok gépi 

seprése legalább havonta 2 alkalommal, téli síkosság mentesítés 
 

- a természetes és telepített növényzet állapotának folyamatos ellenőrzése különös tekintettel: 
parlagfű előfordulás, növényzetpusztulás, a területen található fűtakaró gépi nyírása évente 
legalább 3 alkalommal. Gondozandó felület: Csörög: 107.000 m2. Gondozandó felület: Derecske 
65.801 m2 A keletkező zöldhulladékok elszállítása és kezelőnek történő átadása nyertes 
Ajánlattevő feladata. 

 
- A Csörögi lerakó esetében meglévő biogáz mentesítő rendszer üzemeltetése, monitoringozása nem 

jelen eljárás nyertes Ajánlattevőjének feladata, ezen feladatok ellátására Vác Város Önkormányzata 
már szerződést kötött más szervezettel  

 
- A növényzet ellenőrzése során tapasztaltakról (pl.: növénypótlási igény) a megbízó értesítése, 

összefoglaló jelentés megküldése tárgyév június 15-ig, vagy ha nem munkanap az azt követő 
első munkanapig. 

 
- A teljes utógondozási tevékenységről éves összefoglaló jelentések elkészítése Megbízó részére 

lerakónként 2-2 példány nyomtatott és elektronikus formában tárgyévet követő március 22-ig, 
vagy azt követő első munkanapig. 

 
- Havária helyezetek (pl. rendkívüli csapadékos időjárás esetén rézsűk megcsúszása) esetén 

bekövetkező állagromlások esetén a vonatozó helyreállítási munkák elvégzése, a szükséges 
gépi, kézi munkákkal és szakemberek bevonásával és az Megbízó haladéktalan értesítése. 

 
- Csörögi lerakó esetében 0-24 órás portaszolgálat működtetése legalább 1 fős személyzettel. 

 
- Tárgyévre vonatkozó éves jelentések elkészítése a vonatkozó 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet 18. 

§ (1) és a rendelet 3. melléklete előírásainak megfelelő tartalommal, leadási határidő a tárgyévet 
követő március 10. Ha tárgyévet követő év március 10. nem munkanap, úgy a következő 
munkanapon. Vízjogi engedélyben foglalt vízvizsgálati eredmények megküldése a Megrendelő 
részére az engedélyben foglalt leadási határidők előtt legalább 7 munkanappal.  
 

- A teljes utógondozási tevékenységről éves összefoglaló jelentések elkészítése Megbízó részére 
lerakónként 3-3 példány nyomtatott és elektronikus formában. 

 
 

- Monitoring rendszer üzemeltetése (előírt gyakoriságú, évi kétszeri mintavételezés és akkreditált  
laborvizsgálat, valamint jelentések készítése az illetékes hatóságok felé: Csörögi lerakó 11 db 
monitoring kút, Derecskei lerakó 5 db kút. Feladatok 

o Személyi feltételek: mintavételt kizárólag akkreditált szervezet végezhet (arra jogosult 
munkatárs). A mérésekről akkreditált mérési és mintavételi jegyzőkönyvet szükséges 
biztosítani.  

o Eszközigény: szivattyú, digitális hőmérő, digitális pH és vezetőképesség mérő, 
talajvízszintmérő, mintavételi eszköz, a vizsgálandó komponenshez illeszkedő 
mintatároló edény, vizsgáló labor által elfogadott (biztosított), minta tulajdonságait 
konzerváló eszköz 

o Kutak ellenőrzése: A kutak betongallérjainak állapotfelmérése, a kút talaj feletti 
csőszakaszának állapotának ellenőrzése, kútzáró sapka megléte, kutak esetleges 
kimozdulásainak ellenőrzése 

o A vizsgálat célja: a felszín alatti vízminőség folyamatos, évente kétszeri megfigyelése a 
vízminőség változások kimutatása, a vízminőséget károsan befolyásoló természetes 
eredetű komponensek kimutatása, vízminőségi adatok gyűjtése a 
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környezetvédelmi előírások végrehajtásának ellenőrzése, esetleges szennyező források 
által a felszín alatti vízben okozott szennyeződések kimutatása és azonosítása, az 
esetleges szennyező anyagok felszín alatti mozgásának észlelése és értelmezése, a 
felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásuk megállapítása.  

o Vizsgálandó komponenesek Csörög: TPH GC, általános vízkémia (pH, elektromos 
vez.kép., klorid tart., KOIps, nitrit, nitrát, szulfát tart., összes keménység) Na, Ca, Mg, 
Mn, Fe. Fémek és félfémek 

o Vizsgálandó komponensek Derecske: TPH GC, általános vízkémia (pH, elektromos 
vez.kép., klorid tart., KOIps, nitrit, nitrát, szulfát tart., összes keménység) Na, Ca, Mg, 
Mn, Fe. Fémek és félfémek : (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 

o Összefoglaló jegyzőkönyvek a 6/2009 (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben 
foglalt határértékek összehasonlításával évente két alkalommal Megbízó és illetékes 
hatóság részére történő megküldése 

o Vízvizsgálati eredmények értékelésének elkészítése az utógondozási kötelezettségeknek 
megfelelően. A jelentések leadási határideje a vízjogi üzemeltetési engedélyekben 
megadott határidő előtt legalább 7 munkanappal. 

o Meteorológiai adatok gyűjtése az alábbiak szerint (helyszíni méréssel, vagy 
meteorológiai adatbázis felhasználásával) 
o csapadék mennyisége (naponta, havi értékekhez hozzáadva) 
o Hőmérséklet 14.00 (havi átlag) 
o Párolgás (líziméter) (naponta, havi értékekhez hozzáadva) 
o Légköri páratartalom (havi átlag) 

 

Csörögi hulladéklerakó egyéb feladatok:  

- a területet körülvevő kerítés állagának folyamatos ellenőrzése.  
- a hulladéktestet körülvevő 2 db vízelvezető árok teljes nyomvonalának ellenőrzése, szikkasztó 

tó telítettségének ellenőrzése, a vízelvezető rendszerek tisztítása, a szikkasztó tó gépi kotrása 
legalább évente 2 alkalommal, kotort üledék elszállítása engedéllyel rendelkező kezelőhöz.  
Vízelvezető rendszer hossza Csörög: 442 fm 
 

Derecskei hulladéklerakó egyéb feladatok:  

- a területre bevezető útlezáró sorompók állapotának heti gyakorisággal történő ellenőrzése. 
- Vízelvezető rendszer működésének állapotának ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása, tisztítás 

során keletkező hulladékok elszállítása engedéllyel rendelkező kezelőhöz. Vízelvezető rendszer 
hossza Derecske: 952 fm. 
 

 

- Vállalkozó köteles értesíteni Megrendelőt az alábbi esetekben. Az értesítésre a vonatkozó 
vizsgálati eredmények kézhezvételét követően haladéktalanul sort kell keríteni, amennyiben az 
értesítési feltétel bekövetkezik. Az értesítést a szerződésben kijelölt Kapcsolattartónak történő 
faxüzenet keretén belül kell megtenni. 

 
o Ha a szennyező anyag koncentrációja eléri a külön jogszabályokban meghatározott (B) 

szennyezettségi határértéket 
o Ha a referenciapontból vett mintákban a szennyező anyagok koncentrációja nagyobb, 

mint a (B) szennyezettségi határérték. 
 

3. Az utógondozási munkák minőségi követelményei 
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Megrendelő a hulladéklerakók területére való térítésmentes bejutás megfelelő biztosítását garantálja.  

 

A műszaki leírásban szereplő követelményeket, az érvényes közösségi és magyar szabványok, műszaki 
előírásokkal együtt kell a teljesítés során figyelembe venni. Az azonos munkanemekre, anyagokra 
vonatkozó, esetleg eltérő előírások közül mindig a magasabb követelményeket támasztó 
követelményeket kell figyelembe venni, ill. betartani. 

 

Amennyiben a jelen dokumentációban szereplő szabványok vagy jogszabályok helyett a korábbi 
szabványt jogszabályt érvénytelenítő új szabvány vagy jogszabály elfogadására kerül(t) sor, úgy a 
vonatkozó új szabványt jogszabályt kell alkalmazni külön utasítás és értesítés nélkül. 

 

A vállalkozó köteles a szolgáltatásokat I. osztályú minőségben elvégezni. I. osztályúnak felel meg a 
teljesítés, ha a teljesítésre a hatályos jogszabályok, szabványok betartásával kerül sor. Az utógondozási 
munkák során kizárólag alkalmazási engedéllyel, alkalmazási hozzájárulással rendelkező, a vonatkozó 
szabvány előírásokat minden szempontból kielégítő anyagok és eszközök használhatóak fel, melyek 
alkalmasságát kétség esetén minőségi tanúsítvánnyal igazolni kell. 
 

Vállalkozó köteles a teljesítés során a feladatok ellátásához szükséges eszközök rendelkezésre állását 
biztosítani.  

 

4. A Megrendelő kötelezettségei 

 

Megrendelő a hulladéklerakók területére való térítésmentes bejutás megfelelő biztosítását garantálja. 

 

Megrendelő továbbá térítésmentesen biztosítja Csörög 038/20 és 052/2 hrsz. lerakó esetében:  

- irodaépület és szociális helyiségek használata 
- szennyeződéstisztítási lehetőség 
- víz, áram, ipari áram vételezési lehetőség 

 

Ajánlatkérő tájékoztatta Ajánlattevőket, hogy Vác Derecske-dűlő vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) 
engedélyezési eljárása folyamatban van. Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőnek haladéktalanul átadja a 
vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyt az engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 naptári 
napon belül. 

 

5. Teljesítés igazolása, átadás-átvétel 
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A szerződés teljesítése folyamatos, a vizsgálatok elvégzése a szükséges gyakorisággal kerül sor, az éves 
jelentések esetében a teljesítés napja tárgyi évet követő március 10. A vízvizsgálati eredmények leadási 
határideje a vízjogi üzemeltetési engedélyekben megadott teljesítési határidő előtt 7 munkanappal. 
Megrendelő előteljesítést elfogad, melyről Vállalkozó tájékoztatni köteles Megrendelőt a tervezett 
teljesítést megelőzően legalább 7 naptári nappal. A jelentéseket lerakónként külön dokumentációban 
3-3 példányban, nyomtatott formában és elektronikus formában is át kell adni Megrendelőnek. A 
jelentések átadásakor Megrendelő és Vállalkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.   

Felek az elvégzett munkákról havonta teljesítésigazolást vesznek fel. számla benyújtására csak a 
teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor.  

6. Munkavédelem, biztonságtechnika, tűzvédelem 
 
6.1 Munkavédelem és biztonságtechnika 
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., az annak alapján hatályba léptetett „az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről” rendelkező 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet részletezi elsődlegesen 
az általános és a szakági munkavédelmi előírásokat.  
 

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,  

 

- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet, Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról  
 

- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet, a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról  
 

- 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet, a villamosmű biztonsági övezetéről  
 
Ha robbanóanyag (lőszer, gránát, bomba...) előfordulás vagy annak gyanúja merül fel; a munkavégzést 
azonnal be kell szüntetni, a munkaterületet minden jelenlévő személynek el kell hagyni és a hatókörzetet 
körül kell zárni, veszélyre figyelmeztető táblát kell kihelyezni, jelzőszalaggal körül kell keríteni. Az ilyen 
eseményekről a Rendőrséget vagy az Polgári Védelem képviselőjét és a Magyar Honvédség Tűzszerész 
alakulatát azonnal értesíteni kell. A munkálatok folytatása csak az illetékes szervezet engedélyét 
követően lehetséges. 
 
6.2 Tűzvédelem  
 
Csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, aki a munkájához szükséges tűzvédelmi ismeretekkel 
rendelkezik. 

7. Környezetvédelem 
 
7.1. Zaj- és rezgésvédelem 
 
Zaj és rezgésterhelés szempontjából a szilárd hulladéklerakó telep utógondozása során használt 
járművek által keltett zaj és rezgés terhelheti a környezetet. 
 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. számú melléklete értelmében az előírt figyelembe veendő 
határértékek: 
 
Az építési munka időtartama 1 hónap – 1 év közötti:  
Nappal (6-22 óra): 70 dB 
Éjjel (22-06 óra): munkavégzés a depóniák területén nem engedélyezett. 
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7.2. Levegőtisztaság-védelem 
 
Az utógondozási munkák ideje alatt légszennyezés nem valószínű, elsősorban a utógondozási munkák 
során felhasznált járművek kipufogógázai okozzák. A kipufogógáz főként szénhidrogéneket, illékony 
szerves vegyületeket, nitrogénoxidokat, szénmonoxidot tartalmaz. A gépek kipufogó gázainak 
mennyisége és összetétele a gépek típusától, azok műszaki állapotától és karbantartásuk pillanatnyi 
szintjétől függ. A munkagépek és szállítójárművek kipufogógázainak megengedett szennyezőanyag 
tartalmát és kibocsátását a többször módosított 6/1990 (IV.12) KÖHÉM rendelet tartalmazza.  
A tevékenységek végzése során az elérhető legjobb technikára figyelemmel kell eljárni, a 
levegőterhelést meg kell előzni, illetőleg a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 
 
7.3 Munkagépek és szállítójárművek porterhelése 
 
A depóniák területén és azok környezetében a járművek tevékenységéből adódóan, a levegő 
porszennyeződése megnövekedhet. 
 
A por a közelben lévő haszonnövényekre, illetve erdő, legelő növényzetére leülepedhet, 
felhasználhatóságukat nehezítheti. A munkák teljesítése során minimalizálni kell a járművek által 
indukált porterhelést, szükség esetén locsolást kell alkalmazni, vagy más időpontban kell elvégezni a 
munkákat amennyiben jogszabályi előírás vagy az eljárás során megadott feltételek ezt nem tiltják. 
 
7.4 Hulladékgazdálkodás 
 
Az utógondozás során hulladék keletkezése várható a terület gondozása, a vízelvezető rendszerek 
tisztítása, karbantartása során, illetve esetleges előre nem kalkulálható illegális lerakást leszámítva. A 
munkafolyamatok során esetleges keletkező veszélyes hulladékot patentzáras fémhordókban kell 
gyűjteni és ezeket Vállalkozónak veszélyes hulladék gyűjtőbe kell elszállíttatnia. 
 
Kommunális hulladék: 
A depóniákon végzett munkák szünetében szociális tevékenységből származó hulladék keletkezhet. Az 
utógondozási munkák során a kommunális szilárd hulladék gyűjtésére megfelelő minőségű edényzetet 
kell alkalmazni, az így összegyűjtött hulladékot engedéllyel rendelkező gyűjtőnek / kezelőnek kell átadni. 
 
Hulladék csak a vonatkozó környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási engedélyek megléte esetén 
szállítható és kezelhető, kezelésre csak arra hatósági engedéllyel rendelkező kezelőnek adhatók át a 
hulladékok. 
 
7.5 Talaj- és vízminőség védelem 
 
A járművek tankolása és karbantartása nem a helyszíneken történik, így azok utántöltése során 
esetlegesen kicsöpögő gázolaj és kenőolaj nem veszélyezteti az adott terület talaj és víz minőségét. 
 
7.6 Természet- és élővilág védelme 
 
A közvetett környezeti hatások az élővilágban (növényzetben) a tágabb környezetben minimálisan 
jelentkezhetnek. Közvetett hatás a járművek által kibocsátott légszennyező anyagok transzmissziója 
következtében a növényzetre és szabad talajfelszínre jutó szennyezőanyagok mennyiségének 
növekedése, valamint a gépjárművek és esetlegesen alkalmazottegyéb gépek zaja a lerakó 
környezetében és a közlekedési útvonalak mentén. 
 

8. Egyéb rendelkezések 

Vállalkozó ajánlatának megadásakor köteles figyelembe venni, hogy Megrendelő a Vállalkozó által 
készített, és készítendő dokumentációk vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, 
határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot 
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szerez, amely kiterjed dokumentációk átdolgozására, módosítására, szükség szerinti 
engedélyeztetésére és tervezés keretén belüli felhasználására, módosítására. 


