
 
 
 

 
Johannita Segítő Szolgálat 

1056 Budapest, Váci utca 62-64. fszt./5. 
 
 

 
 
 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 
 

„EFOP-2.2.15-16-2017-00004 Építési beruházások” 
 

 
 

tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő, 
Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz 

 
 
 

A 14/2016. (V.25.) MvM rendelet szerinti felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
 

Név: Bajnóczi Gabriella 
Levelezési cím:  1535 Budapest, Pf. 904. 
E-mail cím:  info@perfekt-tender.hu 

Lajstromszám 00054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018. 
 

 
  



Johannita Segítő Szolgálat Közbeszerzési dokumentumok

EFOP-2.2.15-16-2017-00004 Építési beruházások 

 

2/10 
 

 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 

  oldal 
1. Fejezet Értékelési szempontrendszer 3 
2. Fejezet Benyújtandó dokumentumok listája 8 
3. Fejezet Kivitelezési szerződés .pdf külön dokumentum 
4. Fejezet Tervdokumentáció, Engedélyek .zip vagy rar külön dokumentum 
5. Fejezet Árazatlan költségvetés  külön dokumentum 
6. fejezet Tájékoztató az ajánlat elkészítéséhez .pdf külön dokumentum 



Johannita Segítő Szolgálat Közbeszerzési dokumentumok

EFOP-2.2.15-16-2017-00004 Építési beruházások 

 

3/10 
 

1. FEJEZET 
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI 

 
Mindkét rész esetén: 
 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
szempontrendszer. 
 
Értékelés során adható pontszám: 0-10.  
 
A pontok, valamint a súlyozott pontok minden részszempont esetén két tizedesjegy 
pontossággal kerülnek meghatározásra, a kerekítés a matematika szabályai szerint történik 
(ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot használ).  
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdését megfelelően alkalmazza.  
 
Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb 
szintjénél kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 
pont) számú pontot ad. 
 
 

 
Értékelési részszempontok és súlyszámok 1. rész vonatkozásában: 

   
1. Többlet jótállás időtartama (egész hónap) – súlyszám 20 
2. Felelős műszaki vezető (MV-É) szakmai gyakorlati ideje a jogosultság 
megszerzése óta (hónap) – súlyszám 10 

         3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) – súlyszám 70 

 
Értékelési részszempontok és súlyszámok 2. rész vonatkozásában: 

   
1. Többlet jótállás időtartama (egész hónap) – súlyszám 20 
2. Megajánlott napelem gyártói jótállási ideje (év) – súlyszám 10 
3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) – súlyszám 70 

 
 

Értékelés módszere mindkét rész vonatkozásában, 1. és 3. részszempont:  
 

 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21) alapján: 
 
1. Többlet jótállás időtartama (egész hónap) 
 

- legkedvezőtlenebb érték 0 hónap,  
- legkedvezőbb vállalható érték 36 hónap. 

 
Kizárólag egész hónap vállalható. Az ennek meg nem felelő vállalást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő 
érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő szerződéses feltételként kötelező 24 hónap általános jótállást 
ír elő, ennek megfelelően a jelen pont szerinti vállalások az ezen felüli jótállási időt jelentik. 
Vagyis amennyiben Ajánlattevő a jótállási idő kezdetétől számítottan 60 hónap jótállást vállal, akkor 
az értékelési szempontra tett vállalása 36 hónap lesz, és ez tüntetendő fel a felolvasólapon is. 
 
Egyenes arányosítás: 
P= Avizsgált/Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol  
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A legkedvezőbb szintet meghaladó vállalás esetén Alegkedvezőbb=legkedvezőbb szint. 
0 vállalás esetén a képlet alkalmazása nélkül 0 pont kerül kiosztásra 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) 
 
Az ajánlati ár alátámasztására az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni, amelynek elkészítése 
során az alábbiakat is figyelembe kell venni: 

• Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy 
azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti 
és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott 
és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes 
elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA nélkül kell megadni, de 
tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (biztosítékok, garanciák, 
felvonulási és ideiglenes melléképítmények, biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, 
lezárások, lerakóhelyi díjak, szállító útvonalak karbantartása és helyreállítása, előírt 
ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, 
segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka 
elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket, amelyet 
a nyertes Ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból meg kell 
fizetnie. 

• Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre 
szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe 
venni. 

• Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazon költségeket, amelyek az ajánlat 
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükségesek. 

• Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

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

• Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya 
alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a 
Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, a Szerződés módosítása nélkül módosítja. 
 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja, 
amennyiben az alábbiakban felsoroltak bármelyike esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő bírálatára, értékelésére: 

• Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést (hiánypótlás nélküli érvénytelenség), 
vagy 

• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó rendelkezése nélkül (pl. 
kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy 

• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó rendelkezése nélkül 
összevonja, vagy 

• Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó rendelkezése nélkül a költségvetés tételeit, 
mennyiségi adatait módosítja, vagy 

• egyéb módon olyan módosítást eszközök Ajánlattevő az árazatlan költségvetésben, 
amely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak, még a hiánypótlás követően sem a Kbt. 71. § (8) 
bekezdésének megfelelő alkalmazásával. 



Johannita Segítő Szolgálat Közbeszerzési dokumentumok

EFOP-2.2.15-16-2017-00004 Építési beruházások 

 

5/10 
 

 
Ajánlatkérő a tartalékkeret intézményét nem alkalmazza. 
 
Fordított arányosítás: 
P= Alegkedvezőbb/Avizsgált * (Pmax-Pmin)+Pmin 
 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 
Értékelés módszere 1. rész vonatkozásában, 2. részszempont:  
 
2.) Felelős műszaki vezető (MV-É) szakmai gyakorlati ideje a jogosultság megszerzése 
óta (hónap) 

 
 

- legkedvezőtlenebb érték 0 hónap,  
- legkedvezőbb érték 60 hónap.  

 
Ajánlatkérő 0 hónapnak tekinti, amennyiben a teljesítésbe bevont felelős műszaki vezető az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző 30 napon belül szerezte meg a releváns jogosultságát.  
A több projektben végzett párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő figyelembe 
veszi és elfogadja. 
Ajánlatkérő egy hónap szakmai tapasztalatnak az adott hónapra vonatkozó legalább 15 napos 
megbízási időt fogad el. A 15 napot el nem érő megbízást a szakember nem jogosult feltüntetni. 
Ajánlatkérő az értékelési szempontra adott vállalás megfelelőségét az ajánlat részeként benyújtott 
szakmai ajánlat/szakmai tapasztalatot bemutató dokumentum alapján ellenőrzi. A jogosultság 
megszerzése előtti szakmai tapasztalat nem tüntethető fel. 
Az ajánlattételi határidő szerinti hónap, amennyiben a fenti követelményeknek megfelel, 
feltüntethető. 
A megadott szakmai tapasztalatra vonatkozóan Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdését megfelelően 
alkalmazza. 
A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell azon nyilatkozatot, hogy az adott szakember a szerződés 
teljesítésében részt fog venni. A szakmai ajánlat pontos tartalmi követelményét a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák, az ott megadott valamennyi tartalmi elemnek meg kell jelennie a 
benyújtott dokumentumban, abban az esetben is, amennyiben Ajánlattevő nem a kiadott minta 
formai követelményei szerint nyújtja be. 
 
Amennyiben az ajánlat részeként, az adott értékelési szempont szerinti vállalás tekintetében több 
szakember tapasztalata is bemutatásra kerül, akkor Ajánlatkérő a legnagyobb szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakembert, és az arra vonatkozó vállalást veszi figyelembe. 
 
 
Egyenes arányosítás: 
P= Avizsgált/Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A legkedvezőbb szintet meghaladó vállalás esetén Alegkedvezőbb=legkedvezőbb szint. 
0 vállalás esetén a képlet alkalmazása nélkül 0 pont kerül kiosztásra 
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Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
Értékelés módszere 2. rész vonatkozásában, 2. részszempont: 
 
 
2.) Megajánlott napelem gyártói jótállási ideje (év) 

 
- legkedvezőtlenebb érték 0 év, 
- legkedvezőbb érték 10 év.  

 
Kizárólag egész év vállalható. Az ennek meg nem felelő vállalást tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő 
érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő szerződéses feltételként kötelező 5 év gyártói jótállást ír elő, 
ennek megfelelően a jelen pont szerinti vállalások az ezen felüli jótállási időt jelentik. 
Vagyis amennyiben Ajánlattevő a jótállási idő kezdetétől számítottan 15 év gyártói jótállást vállal, 
akkor az értékelési szempontra tett vállalása 10 év lesz, és ez tüntetendő fel a felolvasólapon is. 
 
Egyenes arányosítás: 
P= Avizsgált/Alegkedvezőbb * (Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A legkedvezőbb szintet meghaladó vállalás esetén Alegkedvezőbb=legkedvezőbb szint. 
0 vállalás esetén a képlet alkalmazása nélkül 0 pont kerül kiosztásra 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
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2. FEJEZET 

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK ÉS NYILATKOZATOK 
 
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az EKR-be felcsatolásra kerülő dokumentumokat 
lehetőség szerint tömörített formában (.zip vagy .rar) egy file-ként töltsék fel. Felhívom 
figyelmüket, hogy a feltölthető legnagyobb file méret 24,9 Megabyte. 
 
Kérjük a dokumentumokat az EKR-ben az Ajánlati dokumentáció menüpont Benyújtandó 
iratok jegyzéke oldalsó menüsorával megnyitható dokumentumcsatoló funkció 
alkalmazásával nyújtsák be. 

 
1. Elektronikus űrlapokként benyújtandó nyilatkozatok: 

a. Felolvasólap; 
b. NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében; 
c. NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint; 
d. NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról; 
e. NYILATKOZAT bizalmas adat kezeléséről; 
f. NYILATKOZAT kizáró okokról; 
g. NYILATKOZAT felelősségbiztosításról; 
h. NYILATKOZAT biztosítékról; 
i. NYILATKOZAT értékelési szempontra tett vállalásról (1. rész vonatkozásában); 
j. NYILATKOZAT szakember kamarai regisztrációjáról (1. rész vonatkozásában) 

2. Word dokumentumként rendelkezésre bocsátott dokumentum, melyet aláírva, szkennelve, pdf 
formátumban szükséges csatolni: 

a. Az értékelési szempontra tett vállalás alátámasztását igazoló dokumentum – 1. rész 
tekintetében (szakmai ajánlat) 

3. További, pdf formátumban csatolandó/benyújtandó dokumentumok: 
a. Benyújtandó az ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés 

b)-c) pont szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) - 2006. évi V. 
törvény 9. § szerinti – aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett aláírásmintájának) másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az 
ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). 
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták 
alá, az általuk aláírt meghatalmazás példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is. Egyéni 
vállalkozó és magánszemély ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet esetén 
Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási-mintát. 

b. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által küldött igazolást.  

c. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza minimálisan a Kbt. 35. §-
ában előírtakat. Ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 
gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő 
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
képviseletében eljárhat. A meghatalmazást az EKR rendszerben, cégszerűen aláírva, 
.pdf formátumban kell csatolni. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a 
teljesítést milyen arányban (százalékosan vagy összegszerűen) osztják meg a felek 
egymás között, valamint tartalmazza a vezető tag megjelölését, a szerződés teljesítése 
során a kifizetés rendjét. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján 
érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 
végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől 
és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők 
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képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők tételes megjelölését.  

d. Benyújtandó az ajánlat részeként az árazott költségvetés .xls formátumban, 
valamint cégszerűen aláírt főösszessítővel .pdf formában is.  

e. Szerződés(ek)/előszerződések, kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 65 § (7) bekezdésének megfelelően; 
Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően 
jelezte), úgy csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött – erre 
vonatkozó – szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 
tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti tartalommal, különös 
tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő a szerződés és 
előszerződés kapcsán felhívja Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:58. §, illetve Ptk. 6:73. 
§-ban foglaltakra. „(…) csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben 
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt.” Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65.§ (8) 
bekezdésben foglaltakra. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) 
bekezdésében foglaltakra, miszerint „az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 
haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.” 

f. Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu 
weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, 
cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 60 
napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az 
ajánlathoz csatolni szükséges. 
Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának 
megfelelően - a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara általi nyilvántartás 
másolata csatolandó (amennyiben az adatokat az ajánlatkérő magyar nyelven 
rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen nem tudja 
ellenőrizni). Egyéni vállalkozók esetén a cégjegyzés adatait Ajánlatkérő a 
https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalon ellenőrzi.  
 

SZERZŐDÉSKÖTÉS FELTÉTELE 
 

Nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles az eljárást megindító 
felhívásban megjelölt fedezeti értékű építésszerelési munkára vonatkozó szakmai 
felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, és a beruházás 
értékének megfelelő mértékű vagyonbiztosítással rendelkezni. 

Nyertes Ajánlattevő érvényes felelősségbiztosítását a következőképpen igazolhatja: 
A. a jelen szerződés tárgyára kötött felelősségbiztosítást igazoló biztosítási kötvény 
egyszerű másolatával, amely tartalmazza: 
- a Megrendelő megnevezését; 
- a munka megjelölését (a következők szerint: közbeszerzési eljárás megnevezése, a 
beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma); 
- a biztosítási fedezeti összeget és/vagy annak mértékét; 
- azt, hogy a biztosítás a teljesítés teljes időtartama alatt fennáll. 
B. a meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése esetén a biztosítási kötvény egyszerű 
másolatával és a biztosító intézmény által kiadott fedezetigazolás egyszerű 
másolatával, amely tartalmazza 
- felelősségbiztosítási kötvény számát, 
- a Megrendelő megnevezését; 
- a munka megjelölését (a következők szerint: közbeszerzési eljárás megnevezése, a 
beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma); 
- a biztosítási fedezeti összeget és/vagy annak mértékét; 
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- azt, hogy a biztosítás a teljesítés teljes időtartama alatt fennáll.  
Tárgyi munkára való kiterjesztés dokumentuma az adott biztosító eljárásrendjének 
megfelelően nyújtandó be. A szerződéskötéskor a megfelelő mértékű, hatályos 
felelősségbiztosítás igazolása szükséges. 
  

Amennyiben Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig nem, vagy nem a 
megfelelő tartalommal adja át Megrendelőnek a szakmai felelősségbiztosítás 
fennállásának igazolását, úgy Megrendelő nem köteles a szerződés aláírására és az 
emiatt bekövetkező késedelemért a Vállalkozót terheli a felelősség. Megrendelő ez 
esetben sem kártérítési felelősséggel, sem kártalanítással nem tartozik, jogosult 
azonban a Vállalkozóval szemben érvényesíteni az elállásból fakadó kárainak 
megtérítését. 
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SZAKMAI AJÁNLAT 1. RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN1 

(MV-É) 
 

 
SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

 
 

SZAKMAI JOGOSULTSÁG 

Jogosultság megnevezése és/vagy 
jele 

Jogosultság megszerzésének ideje (év, hónap, 
nap) 

(az értékelési szempontra ezen időponttól megadott 

szakmai tapasztalat szerint tehető vállalás) 
  

 
 

SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA2 
(A releváns jogosultság megszerzése óta) 

Korábbi projektek ismertetése, 
mettől meddig (év, hónap) 

 

Adott 
projekt 
szerinti 
szakmai 

tapasztalat 
(hónap)3 

Ellátott funkciók és feladatok 
felsorolása 

(kifejezetten csak a felelős műszaki 
vezetői, releváns szakmai tapasztalatot 

kérjük egyértelműen megjelölni) 

   

   

A jogosultság megszerzése óta 
megszerzett szakmai 

tapasztalat összesen (hónap)4 

 

 
 

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén – fenti jogosultságnak megfelelő pozícióban – a 
szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Kijelentem továbbá, hogy nincs olyan tevékenységem, amely akadályozna a szerződés szerinti 
feladatok ellátásában. 
 
 
……………………, 2018. ……………. …... nap 
 

 

 ………………….……………… 
 saját kezű aláírás 

 

                                           
1 Amennyiben az adott szakember vonatkozásában az értékelési szempontra tett vállalás 0 hónap, akkor azt kérjük egyértelműen jelezni 

a dokumentumban. 

2 Ajánlatkérő az értékelési szempontra tett vállalásnak való megfelelést ellenőrzi ezen pont alapján. 
3 Első oszlopban megadott időintervallum alapján számítandó. 
4 Az itt megadott számnak meg kell egyeznie a felolvasólapon megadottal. 


