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TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
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1. BEVEZETŐ
1. Amennyiben a felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy a felhívásban
közölteket kell mérvadónak tekinteni. Továbbá, amennyiben valemely előírás ellentmond az
eljárás megindításakor hatályos jogszabályi előírásoknak, abban az esetben a hatályos jogszabályi
előírást kell mérvadónak tekinteni.
2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban Kbt.) szabályai szerint valamint az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 2. § (3)
bekezdése szerint kerül sor a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési
Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az
esetben is irányadóak, ha erre a jelen Közbeszerzési Dokumentáció külön nem tesz utalást.
3. Az eljárás fajtája: a Kbt. 112. § (1) b) pontja alapján, a 115. § szerint megindított nyílt
közbeszerzési eljárás.
4. Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR
rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált, ajánlattételre felhívott Ajánlattevők
részére biztosítja. A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált
Ajánlattevő elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig érheti el.
5. Jelen eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők nyújthatnak be ajánlatot, amelyeknek az
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, egymással közösen nem tehetnek
ajánlatot. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást
megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
6. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el
a Kbt. 69. §-ban foglalt szabályoka lapján.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlási
lehetőséget azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazza, amely alapján az ott
meghatározott körben nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az
ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás
nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben
megjelölte - köti meg a szerződést.
9. A teljeskörű kommunikáció Ajánlatkérő és Ajánlattevők között az EKR rendszerben
elektronikus úton történik a „Kommunikáció” fülön. Az eljárás során, Ajánlatkérő által
létrehozásra kerülő és Ajánlattevők felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás)
kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az
értesítést.
10. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar. Minden idegen nyelvű irat,
dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű
fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar
fordítást is elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő
kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült
nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
1. Amennyiben az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlattételi
felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban közölt információkkal kapcsolatosan
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban– a kérdéssel érintett rész
megjelölésével (pl. felhívás vagy útmutató melyik pontja, bekezdése stb.) –, kizárólag az EKR
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rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejárta előtt – ésszerű határidőben, megkeresheti az
Ajánlatkérőt.
2. Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő
ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől
vagy az általa meghatározott szervezettől. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megadása során
a Kbt. 56. §-ben foglaltakat alkalmazza.
3. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások vonatkozásában a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdései szerint
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás
megküldésére), feltéve, hogy a kérdések a válaszadási határidőt megelőző kettő munkanappal
megérkeznek Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelemre is válaszolhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez
feltétlenül szükséges.
4. Ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez
nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52.§ (3) bekezdésében foglalt módon élhet az
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
4. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
1. Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre
megadott felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró
okok nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a
célra biztosított felületén kell megadni.
2. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: aláírási címpéldány, stb.) benyújtására a felület az ajánlat
összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott blokkokban.
3. Az ajánlat, illetve a blokkonként felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat,
törléseket vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak
kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek
kézjegyükkel kell ellátniuk.
4. Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre
megadott felületén nyújthatja be.
5. Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott
határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR
rendszer visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra
elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
6. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat
az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal,
ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
7. Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része
az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által
meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz
percig, vagy
b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna –
üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem
elérhető.
Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR
működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő
idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a
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módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre
az ajánlat benyújtására.
8. Üzemszünet és üzemzavar
Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak
szünetelését eredményezi.
Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint
dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott
működőképességét jelentő helyzet.
9. Ha az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara miatt módosító
hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében
foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló
hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem
tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az
üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a
körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.
10. Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető
eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására,
vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar
következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR
helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR
működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket
határidőben teljesítettnek elfogadni.
11. Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében
valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR
üzemzavara nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az
esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az
elmulasztott cselekmény teljesítésére.
12. Az elektronikus lefolytatásból és kommunikációból eredő különös előírások:
Dokumentumok formátuma, informatikai jellemzők:
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum
benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az
adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a
papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben
az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll
rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a következő bekezdésben foglalt
eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról
szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell
az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll
rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven
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történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot
csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül
kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon
hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a
papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett
nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható,
illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az
előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve
jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó
szabályaira figyelemmel kell eljárni.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési
dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy
szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az
ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem
határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem
nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
13. Elektronikus nyilatkozattétel
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó
gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági
szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti
nyilatkozatának kell tekinteni.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők,
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6)
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
14. Számítási hiba javítása
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy ha az ajánlatban az
értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás
eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A
számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a
közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló –
adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is
hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
7

15. Az ajánlat tartalma
Az Ajánlattevőnek a felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében jelen dokumentáció mellékleteiben
dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevő ajánlatában a
dokumentáció mintáitól eltérő, egyéb nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az
előírásokat, amennyiben a benyújtott dokumentumok a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglalt követelményeknek megfelelnek azzal, hogy ahol az EKR az
ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosított, az ajánlatkérő
ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával hozta létre, az ajánlattevő ezen
űrlapot köteles kitölteni.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében:
a) a képviseletre való jogosultság igazolásának érdekében olyan okiratot (pl. alapító okirat),
amelyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy jogosultsága (Amennyiben az
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény 3:89. §a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való
jogosultságát igazoló okiratot, tekintettel arra, hogy ez a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján
ingyenesen ellenőrizhető. Természetes személy esetében (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját
személye vonatkozásában értelemszerűen nem kell csatolni a saját
személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot.);
b) aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott
dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája (A
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő esetében a Ctv. 9. §-a szerint az aláíró személy vonatkozásában közjegyző
által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintát kell csatolni.).
c) Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a
képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. Az
ajánlatban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy valamennyi dokumentumot,
nyilatkozatot az arra jogosult személy írta alá.
5.
RÉSZAJÁNLATTÉTEL,
LEHETŐSÉGE

ILLETVE

TÖBBVÁLTOZATÚ

AJÁNLATTÉTEL

5.1. Ajánlatkérő a felhívás II.1.7.) pontja szerinti a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja.
5.2. Az Ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen
ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak a többi
ajánlattal.
6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
6.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül
egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
6.2. Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
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létrehozását ajánlatkérő kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
6.3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
6.4. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6.5. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
6.6. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az
ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
(a) a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult közös
ajánlattevő megnevezését;
(b) jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra kijelölt közös ajánlattevő adatait;
(c) a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden közös ajánlattevő részéről;
(d) ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a közös ajánlattevők
között;
(e) a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (teljes körű jótállás, késedelmi kötbér,
meghiúsulási kötbér) biztosítására vonatkozó feltételek teljesítésének ismertetését a közös
ajánlattevők között;
(f) a számlázás rendjét a közös ajánlattevők között (a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek a
számlázásra)
6.7. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződést – amennyiben a
nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyikének alá kell írnia.
7. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a Kbt. 44. §
tartalmazza.
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
8. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
8.1. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 60
naptári nap.
8.2. Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti
az Ajánlattevőket ajánlataiknak 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 valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
8.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben – a második
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legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
9. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
9.1. A nyílt eljárásban az ajánlatok bírálatát az Ajánlatkérő egy szakaszban végzi, a Kbt. 69. § - 70. § ában foglalt nyílt eljárás közösségi eljárásrendben irányadó szabályait alkalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, az ajánlati nyilatkozatok alapján az ajánlatok értékelését követően
végezi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb, vagy a legkedvezőbb és az azt
követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot, illetve szükség szerint
alkalmazza a Kbt. 71-72. §-ban foglaltakat.
9.2. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e
az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.
9.3. Az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az
ajánlatok esetleges érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények.
9.4. Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzése
körében köteles a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat elfogadni, valamint minden egyéb
tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71–72. § szerinti bírálati
cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozattal egyidejűleg
ellenőrzi a kizáró okokra vonatkozóan elérhető adatbázisok adatait is.
Az előzetes ellenőrzés során a megfelelőnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok
szerint értékeli, majd az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő
tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az
alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ajánlattevő által ajánlatában az
Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő figyelmen kívül
hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon Ajánlattevő(k)
tekintetében bevonni a bírálatba, amely Ajánlattevő(ke)t Ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt
felhívni. Amennyiben az Ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel
az Ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el,
vagy felvilágosítást kér. Amennyiben az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő ajánlata a
hiánypótlás, és felvilágosítás kérést követően érvénytelen, ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot - az
értékelés során kapott pontszám alapján - követő ajánlatot benyújtott ajánlattevőt kéri fel az igazolások
benyújtására.
Az igazolások nem kérhetők, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megjelölte. Az említett igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban
előírt követelményeknek. Ezért amennyiben ilyen adatbázisban, jegyzékben szerepel az Ajánlattevő,
kérjük mindenképp jelölje annak elérhetőségét a megfelelő helyen a dokumentumban. Nem magyar
nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordításának benyújtását.
9.5. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni.
9.6. Az Ajánlatkérő köteles az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás
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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.
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. Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha Ajánlattevő a hiánypótlása során
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ AJÁNLATI ÁR
10.1. Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti
értékelési szempont.
Valamennyi részajánlati körben:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 0-10
Részszempont

Súlyszám

1. részszempont

Nettó vállalkozói díj (Ft)

70

2. részszempont

Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő)
/min. 0-maximum 2 fő/

10

3. részszempont

A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt jótállás
időtartama (min. 0 hó-max. 36 hó)

20

10.2. Minden részajánlati körben:
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a KH
útmutatója (KÉ 2016. évi 147.szám; 2016. december 21.; 1. sz. melléklet A.1.ba) szerint. Ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
Alkalmazandó képlet:
A legjobb
P= ---------------------- x (Pmax – Pmin) + Pmin
A vizsgált
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax = a pontskála felső határa
Pmin = a pontskála alsó határa
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat a matematikai kerekítés
szabályainak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
Ajánlatkérő számára az 1. részszempontnál a minél alacsonyabb érték a kedvezőbb.
Ajánlatkérő számára a 2. és 3. részszempontnál a minél nagyobb érték a kedvezőbb.
A 2. részszempont esetén Ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a pontozás
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módszerét alkalmazza, az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő jelen értékelési szempont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő vállalja-e, és ha
igen, akkor hány fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását a szerződés Vállalkozó általi teljesítés
időtartamának legalább fele során. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha Ajánlattevő legalább 2 fő
hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja.
Ajánlatkérő hátrányos helyzetű személy alatt a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 5. számú mellékletének 4. pontjában foglaltak szerinti fogalmat érti az alábbiak szerint:
4.5.3. Hátrányos helyzetű személy
4.5.3.1. a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek,
4.5.3.2. az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy
szakképesítést (ISCED 3),
4.5.3.3. az 50 éven felüli életkorú személyek,
4.5.3.4. a megváltozott munkaképességűek,
4.5.3.5. a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési
támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
4.5.3.6. a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
4.5.3.7. az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
4.5.3.8. az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi
egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen
személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy
4.5.3.9. az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai
tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos
munkahelyen.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos helyzetű személyeket a szerződés nyertes
ajánlattevő, mint Vállalkozó általi teljesítésének időtartamának legalább felében kötelező alkalmaznia
Vállalkozónak! Ennek megfelelően példaként említve, ha 1 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását
vállalja ajánlattevő, a munkaterület átadása és a sikeres műszaki átadás-étvétel időpontja között 100 nap
telik el, akkor a 100 nap minimum felében, azaz legalább 50 napon keresztül a megajánlott
alkalmazottat foglalkoztatnia kell. A folytonosság azonban nem feltétel.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését abszolút
értékelési módszerrel, azon belül a pontozás módszerével értékeli, az alábbiak szerint:
Amennyiben Ajánlattevő 0 főt ajánl meg ajánlatában, vagy nem tesz megajánlást. 0 pont
Amennyiben Ajánlattevő 1 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja ajánlatában. 5 pont
Amennyiben Ajánlattevő 2 fő hátrányos helyzetű személy alkalmazását vállalja ajánlatában. 10 pont
A Felolvasólapon ezen értékelési részszempont vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy hány fő
hátrányos
helyzetű
személy
alkalmazását
vállalja
a
szerződés
teljesítése
során!
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett
megajánlás legkedvezőbb szintje 2 fő, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt
az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen vállalást
Vállalkozónak jegyzőkönyvvel vagy egyéb hitelt érdemlő dokumentummal igazolnia kell! A vállalás be
nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.
Ajánlatkérő a 3. részszempont esetében a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147.szám; 2016. december
21.;1. sz. melléklet A.1.bb) szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő számára a
minél nagyobb érték a kedvezőbb. Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot
(felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.
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Alkalmazandó képlet:
Avizsgált
P= -------------------------------- x (Pmax - Pmin) + Pmin
Alegjobb
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb= a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax = a pontskála felső határa
Pmin = a pontskála alsó határa
A
Kbt.
77.
§
(1)
bekezdése
alapján
az
adott
ajánlati
elem
- legkedvezőtlenebb szintje, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet:
3. részszempont: minimum 0 hónap
- és azon legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az adható
pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad:
3. részszempont: maximum 36 hónap
Amennyiben az ajánlattevő a maximum értéknél kedvezőbb ajánlatot tesz, Ajánlatkérő ez esetben is a
legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be a képletbe.
Amennyiben a megajánlás nem éri el a legkedvezőtlenebb szintet (amennyiben van rá jogszerű
lehetőség, a hiánypótlást követően sem teljesítik a feltételt) a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az
ajánlat érvénytelenségét vonják maga után.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat a matematikai kerekítés
szabályainak
megfelelően
két
tizedes
jegyre
kell
kerekíteni.
Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
Az egyes szempontokra adott pontszámok a részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd
az így súlyozott pontszámok összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
10.3. A részszempontokkal kapcsolatos előírások
Az ajánlati ár
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes felmerülő adót, közterhet, illetéket stb. kivéve az ÁFA
összegét. Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki leírásban
foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban, nettó
értékben, pozitív egész számokban kell megadni.
A nettó ajánlati átalányárat a Kbt. 66. § (5) és 68. § (4) bekezdésének megfelelő Felolvasólapon kell
megadni. Az árat magyar forintban kell megadni. Az átalányárnak tartalmaznia kell a valamennyi, a
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban, valamint a műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő
költséget. Az ajánlattevőnek a megajánlani kívánt rész vonatkozásában részletes árajánlatot kell tennie
az árazatlan költségvetési kiírások beárazásával és csatolásával, amelyeket ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban rendelkezésre bocsátott. A felolvasólapon a részletes árajánlat nettó végösszegét
kell feltüntetni a „Nettó vállalkozói díj (Ft)” soron. A költségvetési kiírásokon belül tilos az egyes
sorokat összevonni, az egyes tételekhez tartozó mennyiséget, mennyiségi egységet megváltoztatni. Nem
tilos (adott esetben) a sorokat bővíteni abban az esetben, amennyiben az adott sor szerint megajánlandó
termékkel egyenértékű ajánlatot ajánlattevő csak több termékegységgel tud azonos vagy jobb
paraméterekkel megajánlani. Ilyen esetben azonban kérjük fokozottan ügyeljenek a mennyiségek és a
képletek megfelelő alkalmazására.
A költségvetési kiírás valamennyi tételét be kell árazni.
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Azoknál a tételeknél, ahol a beépítendő anyagoknál konkrét típus, vagy termék megnevezés nem
szerepel, az ajánlattevő az ajánlatban adja meg konkrétan az által beépíteni vállalt építőanyagok nevét,
típusát, gyártóját, kivéve, ahol ez nem értelmezhető (pl. ömlesztett anyagok, homok, kavics, stb.)
Információ a többlet jótállás (hó) megadásához:
Az Ajánlattevőnek a kötelező jótállás felett vállalt többlet jótállást egész hónapokban, arab számmal van
lehetősége megadni (betűvel kizárt). Amenyibben a megadott érték tizedes értékeket is tartalmaz, abban
az esetben is csak az egész érték kerül figyelembe vételre kerekítés nélkül.
11. EREDMÉNYHIRDETÉS
11.1. Az ajánlatkérő az ajánlattevőket, részvételre jelentkezőket, valamint a bontást megelőzően azokat a
gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték, köteles írásban tájékoztatni minden,
az eljárás eredményére kiható döntésről és információról, valamint ezek részletes indokáról, a döntést
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
11.2. Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja, ha:
a) nem nyújtottak be ajánlatot;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja (többek között), ha:
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a
szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)–(6) bekezdés];
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken
túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott
alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
12. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
12.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden Ajánlattevő részére
egyidejűleg, az EKR rendszeren keresztül küldi meg.
12.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az Ajánlattevők részére
történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az
érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve
amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény
(eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az Ajánlatkérő a
módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az
összes Ajánlattevőnek megküldeni.
13. ELŐZETES VITARENDEZÉS
13.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az EKR rendszeren keresztül
lehet megküldeni.
A kérelmezőnek az Ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési
kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény
jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját
alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek 14

hivatkoznia kell.
13.2. Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 80. §-a tartalmazza.
13.3. Amennyiben valamely Ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési
kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett
dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját
követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat tétele lehetséges
volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az időpontig a szerződéskötési
moratórium egyébként lejárna.
14. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
14.1. 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, az EKR
rendszeren kívül.
14.2. Ajánlatkérő az eredményről szóló írásbeli tájékoztatást követően, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése
szerinti határidőn belül, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján köt szerződést a nyertes Ajánlattevővel vagy
a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó
szervezettel.
14.3. A nyertes Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni az ajánlattételi felhívás szerinti
időpontban a Kbt. 131. § alapján, valamint az Ajánlattételi Dokumentációban megadott
szerződéstervezet és az ajánlatának tartalma szerint.
14.4. Amennyiben az Ajánlattevő nem írja alá a szerződést a fenti időpontban, akkor ezt az Ajánlatkérő
az Ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna magának
bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében.
14.5. Amennyiben a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti
körülmény fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második –
legkedvezőbb Ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel szerződést kötni.
14.6. A szerződésnek tartalmaznia kell- az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a
nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
14.7. 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 harminc nappal meghosszabbodik.
14.8. 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.
14.9. 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 jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem
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felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem
felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
14.10. 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.
14.11. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
14.12. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és
– tekintettel arra, hogy a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót nem volt szükséges
megnevezni - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az
olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő
alkalmasságának igazolásában.
15. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:
15.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat
különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben
felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság –
a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás
alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó
kötelező legkisebb munkabérről.
15.2. 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.
Adózási kérdésekben:
– Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u 2. (központ)
Tájékoztatási vonal: +36 40424242
– NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága
7621 Pécs, Rákóczi út 52-56
7602 Pécs, Pf.:230
Tel.: 72/533-500
Fax: 72/212-133
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Munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kérésekben:
– Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

-

7621 Pécs, Király u. 46.
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 406/1.
tel: 06-72-506-866
fax: 06-72-506-804
E-mail: pecs.munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
7621 Pécs, Király u. 46.
Telefon: (72) 506-800
Fax: (72) 506-804
e-mail: foglalkoztatas@baranya.gov.hu

– Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: +36 13012900
Fax: +36 13012903
E-mail: hivatal@mbfh.hu
– Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
Levélcím: 7601 Pécs, Pf.:47
Telefon: 72-514-999
Fax: 72-514-949
E-mail: titkarsag.baranya@ddr.antsz.hu
Környezetvédelmi kérdésekben:
Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Címe: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.
Postacíme: 7602 Pécs, Pf. 412.
Elektronikus címe: pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu
Telefonszáma: (72) 567-102
Telefaxszáma: (72) 567-103
Munkahelyi egészség kérdéseiben:
– Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
Levélcím: 7601 Pécs, Pf.:47
Telefon: 72-514-999
Fax: 72-514-949
E-mail: titkarsag.baranya@ddr.antsz.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben:
– Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel: +36 17951200
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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Közbeszerzési műszaki leírás
I. Általános követelmények
a) az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedése,
mérete, mennyisége:
Tervdokumentáció és műszaki leírás szerint.
b) A kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket rögzítő leírás szakáganként:
A kivitelezést az érvényes nemzeti szabványok, útügyi és egyéb műszaki előírások alapján
kell elvégezni.
c) Az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások: --d) az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt
elkészítendő munkák: Megvalósulási dokumentáció elkészítése és szolgáltatása 2 papír + 1
digitális példányban.
e) az ajánlattételt befolyásoló, az építési beruházás során elvégzendő régészeti feladatellátás
követelményei, - ha a beruházás előkészítése során készült - előzetes régészeti dokumentáció vagy
örökségvédelmi hatástanulmány: ---f) azon jogszabályok megjelölése, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkérő érvényességi
feltételként határoz meg:--II. Részletezett követelmények
1.

Alapadatok, okiratok:

a) Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
aa) az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:
„Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút aszfaltozása”
ab) az építési munkahely megjelölése:
Kisasszonyfa Község Külterület 071, 072, 073 hrsz.
ac) az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása,
befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.): Tervdokumentáció és műszaki leírás
szerint
ad) az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb)
Útépítés
ae) az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja:
Kezdés, munkaterület átadása:
A munkaterület átadás-átvételi eljárásának időpontja:
Megrendelő a munkaterületet 8 naptári napon belül adja át Vállalkozó részére.
Befejezés:
Véghatáridő: A munkaterület átadástól számított 8 hónap.
af) Az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek: A munka
minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek alapján
kötelezően alkalmazandó érvényes nemzeti szabványok, útügyi és szakmai előírások
mérvadóak, ezek alapján kell a munkát elvégezni.
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b) Előzmény okiratok (másolatban):
ba) jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési)
engedély:
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály (7630 Pécs, Hengermalom u.
2.), engedély száma: ÚT/156/40/2017.
bb) felmentések, valamint eltérési engedélyek: --c) Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
ca) az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők
(forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége,
környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.):
Az építési hulladékokat engedéllyel rendelkező lerakóba, illetve hasznosító helyre kell
szállítani, melyet az építési naplóban folyamatosan dokumentálni kell.
cb) a megrendelő által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kiviteli
tervek stb. rendelkezésre bocsátása): Megrendelő nyertes Ajánlattevő részére a teljesítéshez 1 db
példány papíralapú tervdokumentációt biztosít.
A felvonulási épületet a kivitelezőnek kell biztosítania saját költségén a szükséges szociális
létesítményekkel, mobil illemhellyel együtt.
A kivitelezéshez szükséges vizet és elektromosenergiát nyertes Ajánlattevőnek saját
költségén kell biztosítania.
2. Közbeszerzési műszaki leírás:
a) Az építmény, az építési munka általános leírása:
aa) telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés,
üzemeltetés stb.: Tervdokumentáció és műszaki leírás szerint.
ab) az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok
kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes meghatározása:
Tervdokumentáció és műszaki leírás szerint.
b) A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek,
vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása: Tervdokumentáció és
műszaki leírás szerint.
ba) az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki
követelmények meghatározásával: A kivitelezés során az érvényes szabványok, útügyi- és
műszaki előírások alapján kell a munkát elvégezni.
bb) részletesen ismertetve a javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat:
Tervdokumentáció, műszaki leírás és költségvetési kiírás szerint.
bc) megjelölve az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét: Ajánlatkérő
alternatív ajánlatot nem fogad el.
c) Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése: A Kivitelező
folyamatosan köteles gondoskodni a munkavédelmi és biztonsági követelmények
betartásáról, betartatásáról, egy személyben felel a bekövetkezett balesetekért.
3. Műszaki tervek:
a) helyszínrajz(ok), mely tartalmazza az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az elbontandó
és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények, illetve energiaés közműhálózataik összefüggéseinek áttekintését: Ezen terveket a kiadott mellékeltek
tartalmazzák.
b) általános tervek - alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz-szelvények,
keresztszelvények, nézetek stb., melyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei,
szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető,
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illetve a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb
műszaki tervek elkészíthetők: Ezen terveket a kiadott mellékeltek tartalmazzák.
c) részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai,
melyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatók. Amennyiben Vállalkozó úgy ítéli meg,
hogy a kiadott műszaki tervdokumentációban foglaltakon túl további részlet- műhelytervek
elkészítése is szükséges, akkor azokat saját költségén kell elkészíttetnie.
4. Árazatlan költségvetési kiírás:
Bevezetés
Mivel a létesítmény megvalósítására kötött Szerződés egyösszegű (átalány-) áras, a
dokumentációhoz csatolt árazatlan költségvetési kiírást Tájékoztató mennyiségeknek kell
tekinteni, mely a teljes beruházásra vonatkozóan bemutatja az elvégzendő munkák főbb,
jellemző becsült mennyiségeit. Az itt felsorolt munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők
tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan és nem tekintendők a
ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának.
Az elvégzendő munkák és anyagok pontos és részletes mennyiségeinek meghatározása az
Ajánlattevők feladata. Ajánlattevőknek az Ajánlattételi Dokumentáció teljes anyagát
részletesen át kell tanulmányozniuk annak érdekében, hogy az elvégzendő munkák és
anyagok pontos mennyiségét kiszámolják és Ajánlatukat ennek alapján teljes felelősséggel
tehessék meg, valamint ennek érdekében Ajánlattevő az építési helyszín vonatkozásában
biztosítja, hogy az ajánlattétel érdekében helyszíni felméréseket végezzenek.
Sem az Ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt az Ajánlattevő,
illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a mennyiségek
félreértésére, félrevezetésre, vagy tévedésre, a munkák jellegét, helyét vagy egyéb feltételeit
illetően sem.
Minden ilyen esetben, ha a költségvetésben nem szereplő tételt vél felfedezni Ajánlattevő,
akkor arra vonatkozóan intézzen kérdést, kiegészítő tájékoztató kérést Ajánlatkérő felé,
hogy az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében kiadhassa a tételekre vonatkozó
előírást, útmutatást. Ezzel biztosítható, hogy az árazatlan költségvetés sorai között az
egyes ajánlatokban eltérések ne legyenek, ellenkező esetben az ajánlatok érdemi
összehasonlítására nincs lehetőség.
Árak
A Szerződés egyösszegű (átalány-) áras alapon kerül megkötésre. Az Egyösszegű
szerződéses árat úgy kell tekinteni, hogy az az Ajánlattételi Dokumentációban
meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és az nem változtatható meg
semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során. Az Egyösszegű
ajánlati árnak tartalmaznia kell a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és
fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes egészét, ahogyan az a szerződéses
dokumentumokban elő van írva.
Az Egyösszegű ajánlati ár tartalmazza többek között — és nem kizárólag a felsoroltakra
korlátozottan — az alábbiakkal összefüggésbe hozható minden költséget: munkaerő, a
szállítás, a minősítési vizsgálatok, az anyagok, minden szükséges gép rendelkezésre állása,
lerakó helyi díjak, berendezések és szerszámok, azok fenntartása és üzemeltetése, javítása,
központi és telepi eszközök előkészítése és fenntartása, ideiglenes közművek biztosítása,
egyéb szolgáltatások, amelyek igénybevétele elengedhetetlenül szükséges a Munkák
előírásszerű elvégzéséhez. Az Egyösszegű ajánlati ár tartalmazza továbbá a biztosításokat,
a nyereséget, az általános kockázatokat és jótállást, a Szerződésben foglaltakkal tökéletes
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összhangban, beleértve a kötelezettségeket és felelősséget is, valamint esetleges vámok,
adók összegét is.
Az ideiglenes létesítmények árait, amennyiben felmerül, úgy kell figyelembe venni, hogy
azok egészben a Vállalkozó tulajdonában maradnak a Szerződés teljesítését követően.
Többlet munka és mennyiség
Többlet munka és mennyiségek nem kerülnek figyelembe vételre az egyösszegű áras
szerződés keretében, a Szerződés aláírását követően minden, a mennyiségekhez
kapcsolódó kockázat a Vállalkozót terheli.
Tájékoztató mennyiségek
Lásd a mellékletben felsorolt, külön csatolt Műszaki dokumentációk Árazatlan
költségvetési kiírás munkarészeit.
A konkrét anyagtípusok meghatározása csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és
közérthető meghatározása, illetve a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt. Ajánlattevők a kiírt típusokkal egyenértékű anyagok beépítésével is számolhatnak
az ajánlattétel, valamint a kivitelezés során. A kiírástól eltérő típusú anyagok megajánlása
esetén az egyenértékűséget Ajánlattevő köteles az ajánlatban igazolni.
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IRATJEGYZÉK

AZ AJÁNLATHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Az ajánlathoz a kötelezően csatolandó dokumentumokat az IRATMINTÁK Tartalomjegyzéke
szerint kell csatolni. Az ajánlatok gyorsabb elbírálása érdekében kérjük, hogy a dokumentumokat az
ott megadott sorrendben csatolják, azonban megjegyezzük, hogy az eltérő sorrendben történő
összeállítás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét.
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TARTALOMJEGYZÉK

(benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke)

Dokumentum neve

Megjegyzés

Felolvasólap

EKR ŰRLAP kitöltésével nyújtható be

Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt
kizáró okok nyilatkozata
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat

EKR ŰRLAP kitöltésével nyújtható be

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja alapján

EKR rendszerben található nyilatkozat

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

EKR rendszerben található nyilatkozat

Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

Külön dokumentumként, iratminta szerint
kell csatolni (1. SZ. MELLÉKLET)
Külön dokumentumként, iratminta szerint
kell csatolni (2. SZ. MELLÉKLET)
Külön dokumentumként, iratminta szerint
kell csatolni (3. SZ. MELLÉKLET)
Külön dokumentumként, iratminta szerint
kell csatolni (4. SZ. MELLÉKLET)
Külön dokumentumként, iratminta szerint
kell csatolni (5. SZ. MELLÉKLET)
Külön
dokumentumként
Excel
formátumban csatolandó, (excel táblázatok
szerint)
Külön dokumentumként kell csatolni

EKR rendszerben található nyilatkozat

Ajánlati nyilatkozat
Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt Meghatalmazás (adott esetben)
Kötelezettségvállaló nyilatkozat felelősségbiztosításról
Nyilatkozat beépíteni tervezett építőanyagokról
Árazott költségvetés
Konzorciumi, egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást
tartalmazó megállapodás (adott esetben)
Változásbejegyzési kérelem, és az érkeztetéséről
cégbírósági igazolás (adott esetben)
Aláírási címpéldány
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Külön dokumentumként kell csatolni
Külön dokumentumként kell csatolni

IRATMINTÁK
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1. SZ. MELLÉKLET
Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………(cégnév, székhely) ajánlattevő/közös
ajánlattevő1 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott
képviselője a Kisasszonyfa Község
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút
aszfaltozása” tárgyú eljárásban nyilatkozom a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy nem veszünk
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

1

Nem kívánt rész törlendő!
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2. SZ. MELLÉKLET
AJÁNLATI NYILATKOZAT
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a Kisasszonyfa Község
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút
aszfaltozása” tárgyú eljárásban megindított közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos
áttekintése után ezennel nyilatkozom, hogy:
-

ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlati felhívásban megjelölt időpontig
fenntartjuk,
az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, melyért
felelősséget vállalunk,

Nyilatkozom továbbá, hogy:
- az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására
jogosult személy írta alá,
- velünk és alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. §-ban részletezett
összeférhetetlenségi kizáró okok,
- a teljesítéshez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe
vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott
kizáró okok hatálya alá,
- nyilatkozom, hogy az általam a jelen ajánlatban megadott adatok megegyeznek a céginformációs
szolgálat elektronikus nyilvántartásában közölt adatokkal,

Vagy2
- Nyilatkozom, hogy az általam a jelen ajánlatban megadott adatok és a céginformációs szolgálat
elektronikus nyilvántartásában közölt adatok között az alábbiak szerint eltérés található:
……………………..,
kijelentem és teljes körű felelősséget vállalok arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokat, és az
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten
nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
___________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
2

Nem kívánt rész törlendő!
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3. SZ. MELLÉKLET

MEGHATALMAZÁS
Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________
(székhely: ______________________________) ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ____________________
(szig.z.:

__________;

szül.:

______________________________),

__________;
hogy

a

an.:

Kisasszonyfa

__________;

Község

Önkormányzata,

lakcím:
mint

Ajánlatkérő által a „Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút aszfaltozása” tárgyban
készített ajánlatunkat, valamint a teljes eljárásban készített egyéb dokumentumokat aláírásával lássa el.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

______________________________
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

27

4. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
„Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút aszfaltozása” tárgyú ajánlathoz

Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely) ajánlattevő/közös
ajánlattevő3 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott

4

képviselője nyilatkozom, hogy nyertességem

esetén a kivitelezésre vonatkozó, legalább az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosítást kötök, és ezt a vállalkozási szerződésben foglalt feladatok maradéktalan teljesítéséig
fenntartom, illetve a meglévő biztosítási szerződésem a fentieknek megfelelően jelen eljárás tárgyát
képező kivitelezésre kiterjesztem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

3
4

Nem kívánt rész törlendő!
Nem kívánt rész törlendő!
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5. SZ. MELLÉKLET
BEÉPÍTENI TERVEZETT ÉPÍTŐANYAGOK

„Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút aszfaltozása” tárgyú ajánlathoz
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév, székhely)
ajánlattevő/közös ajánlattevő5 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott 6 képviselője nyilatkozom, hogy
a. ) az árazatlan költségvetési kiírásban megadott építőanyagokat kívánjuk beépíteni*
vagy
b. ) az alábbi, az árazatlan költségvetési kiírásban kiírt építőanyagokkal egyenértékű anyagokat
kívánunk beépíteni:*
Kiírt építőanyag típusa

Megajánlott építőanyag neve, típusa

Az egyenértékűség bizonyítására mellékeljük a megajánlott építőanyagok műszaki paramétereit
tartalmazó magyar nyelvű dokumentációt.
* Kérjük a megfelelő részt egyértelműen aláhúzással megjelölni, illetve kitölteni!
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

5
6

Nem kívánt rész törlendő!
Nem kívánt rész törlendő!
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
Név:
Kisasszonyfa Község Önkormányzata
székhely:
7954 Kisasszonyfa, Petőfi u. 39.
képviseli:
Bite Gyula polgármester
adószám:
15335968-1-02
törzskönyvi azonosítója: 335964
telefon:
+36 73/340 053
email:
kirendeltseg@magyarmecske.hu
továbbiakban : Megrendelő,
másrészről:
név:
……………..
székhely:
……………..
cégjegyzékszám:
……………..
adószám:
……………..
bankszámlaszám:
……………..
telefon:
……………..
fax:
……………..
email:
……………
képviselő:
…………….. ügyvezető
a továbbiakban: Vállalkozó
között a mai napon az alábbi feltételekkel.
I.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2018. ……….…..-án megkezdve, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a
„Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút aszfaltozása” tárgyban a törvény
rendelkezéseinek megfelelően.
1.) Jelen szerződés a „Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút aszfaltozása” tárgyában,
az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, (adott esetben) az írásban feltett kérdések és az azokra adott
kiegészítő tájékoztatások és a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján került megkötésre. Az
említett dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, annak elválaszthatatlan
mellékletei.
2.) Megrendelő a közbeszerzési eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertes Ajánlattevőnek.
Megrendelő jelen szerződés alapján vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja, hogy a szerződés keretében
a tárgyi munka létesítményeit elkészíti, elvégzi a szükséges vizsgálatokat, a jelen szerződés melléklete
szerinti dokumentáció részét képező tervekben, közbeszerzési műszaki leírásban, a vonatkozó
szabványokban, szakmai műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően, rendeltetésszerű használatra
alkalmas módon úgy, hogy az a dokumentációban rögzített feltételeket kielégíti.
II. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.) A kivitelezési munkát a tervdokumentációkban meghatározott ingatlanokon kell elvégezni.
Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a jelen szerződés VIII.2.
pontjában meghatározott időpontig Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
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2.) A munkaterület átadásra és a műszaki átadás-átvételi eljárásra a beruházásban adott esetben
érintett szerveket (illetékes hatóságok, közműkezelők stb.) szükség szerint Megrendelő hívja össze.
3.) Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére
vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses
kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett,
valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - a
szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését, melynek keretén belül Vállalkozó tevékenységét
ellenőrzi. Megrendelő jogosult megbízni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vállalkozó, illetve
annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult
ellenőrizni.
4.)

A műszaki ellenőr szervezet:
Név: …………………………..
(Személyesen közreműködik: …………………….)
Cím : …………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………..
Mobil: …………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………..

5.)
Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki
ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.
6.) Megrendelő – Vállalkozó kérésére – szükség esetén köteles a részletes kivitelezési utasítást
megadni.
7.) Megrendelő a vállalkozói díjat a jelen vállalkozási szerződésben foglaltak szerint köteles
megfizetni Vállalkozónak.
8.) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) g)
pontja értelmében a kivitelezési dokumentációt Megrendelő szolgáltatja. Megrendelő Vállalkozó
részére a teljesítéshez 1 db példány papíralapú dokumentációt biztosít.
9.) Megrendelő a kivitelezéshez szükséges vizet és elektromos energiát Vállalkozó részére nem
biztosítja. Az építkezés folyamán a szolgáltató által biztosított vételezési helyen való külön
fogyasztásmérő kiépítésének, mérésének valamint a fogyasztásnak a költségeit Vállalkozó viseli.
10.) Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.
§ (2) m) pontja értelmében nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott
építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
III. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1.) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező
mellékletekben, mint az építési beruházásra vonatkozó dokumentumokban részletesen meghatározott
munkát eredményesen és a szakmai műszaki előírások szerinti minőségben az előírt határidőre elvégzi.
Vállalkozó a munkát saját tulajdonú eszközeivel (ideértve általa bérelt vagy lízingbe vett eszközöket) és
anyagával végzi.
2.) A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a Vállalkozó ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek:
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-

nettó vállalkozói díj: …………………………………………..- Forint *

-

Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) /min.0-maximum 2 fő/: ………………………

fő *
-

A kötelező 24 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama

(min. 0 hó-max. 36 hó)

…………..hó *
*Nyertes ajánlat szerint kitöltendő.
Jelen értékelési szempontokra tett Vállalkozói vállalások nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek
minősül, melynek alapján Megrendelő részéről a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali
hatályú felmondásnak van helye.
3.) Vállalkozó feladatát képezi különösen a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. § (2) és (4)
bekezdésében
foglalt
feladatok
ellátása.
4.) Vállalkozó vállalja, hogy a Vállalkozó általi teljesítésének időtartamának legalább felében
legalább (….) fő* hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat. Az így foglalkoztatottak
jogszabályokban előírt munkába állítási feltételeinek biztosítása is Vállalkozó feladata és költsége
(egészségügyi alkalmassági vizsgálat, balesetvédelmi oktatás, kötelező védőfelszerelés, és minden
egyéb, amit jogszabály előír). Az előírt foglalkoztatás a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó által
is teljesíthető és igazolható.
A kivitelezés teljes időszaka alatt Megrendelő azokat az építési naplóban rögzített munkanapokat érti,
amikor a munkaterületen munkavégzés folyik.
Vállalkozó a fentiek teljesülését a számlák benyújtásakor köteles Megrendelő felé igazolni.
*Nyertes ajánlat szerint kitöltendő.
5.) Vállalkozó a kivitelezési munkák folyamán a jogszabályokban, szakmai előírásokban előírt
vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos
utasítására és költségtérítése mellett végeztet. A munka minőségének meghatározására a
szerződéskötés időpontjában hatályos rendelet alapján kötelezően alkalmazandó magyar nemzeti
szabványok, valamint a vonatkozó ágazati szabványok és műszaki előírások a mérvadóak.
6.) A szerződés megkötését követően a vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozónak a tőle elvárható szakmai
gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
7.) A vállalkozói díj tartalmazza az összes – teljesítés érdekében felmerülő – organizációs jellegű
létesítés költségeit is (fel- és levonulási költségek, szociális helyiségek, mobil illemhely, ideiglenes
melléképítmények és létesítmények, stb. költségei), továbbá a mindezekkel kapcsolatban felmerülő
engedélyeztetési, jóváhagyási eljárások lefolytatásának költségeit.
8.) Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és
gyors elvégzését. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre
látható akadály időben megszüntethető legyen.
9.) Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő
utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem
teheti a teljesítést terhesebbé.
10.) Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban az építési
naplóban és külön levélben is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levélben
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foglaltak a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelő késedelmes
teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából
eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
11.) Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt
írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban
a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől nem állhat el, a
Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
12.) Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy
hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet – és vagyonbiztonság – veszélyeztetésére vezetne.
13.) Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a
munkaterület részeit a rendelkezésre álló módszerek és technológiák alkalmazásával az építőipari
szakvállalatoktól elvárható gondossággal felmérte, nem merülhetnek fel olyan körülmények, amelyek
lassítanák a munkavégzését, vagy Megrendelő számára bármiféle többletköltséget eredményeznének.
Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra a vállalkozói díjon felül, amennyiben
Vállalkozó hibás vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a
teljesítés során.
14.) Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg Megrendelő a munkavégzés
helyét alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére nem bocsátja.
15.) Vállalkozó a szükséges őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben
gondoskodik a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről is, valamint saját dolgozói munkavégzésével
kapcsolatos helyi szociális feltételeiről.
16.) Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy a szomszédos ingatlanokat, beépített anyagokat
és a kiépített környezetet megóvja, és ebben semmiféle kárt ne okozzon. Amennyiben a munkaterület
átadása után – munkába nem vett – meglévő ingatlanban az építési tevékenységhez köthetően
bármiféle kár keletkezik, ennek helyreállítási kötelezettsége a Vállalkozót terheli, és költségeit
Vállalkozó viseli. Ezeket a munkákat legkésőbb a beruházás készre-jelentésének napjáig el kell
végezni. Amennyiben ez nem történik meg, Megrendelő jogosult a munkát más kivitelezővel
elkészíttetni, és a bekerülési összeget Vállalkozó felé kiszámlázni.
17.) Vállalkozó a munkát önállóan és felelősséggel végzi, munkavégzéséhez teljesítési segédletet
vehet igénybe. Munkavégzés során a munka-, tűz- és vagyonvédelmi előírásokat köteles betartani.
Vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Az esetlegesen előforduló
balesetért a teljes felelősség Vállalkozót terheli. A Vállalkozó felelősséggel tartozik azért is, hogy
alkalmazottai, alvállalkozói vonatkozásában a hatályos társadalombiztosítási és adójogszabályok
rendelkezéseit betartja, illetve betartatja. Foglalkoztatott személyekkel kapcsolatos felelőssége
teljeskörű, át nem hárítható. Munkavállalói bejelentésének elmaradásáért, illetve a hatályos
jogszabályoknak nem megfelelő módon történő foglalkoztatásért teljes felelősség terheli.
18.) Vállalkozó géphasználata esetén köteles törekedni a levegőszennyezés mérséklésére,
talajszennyezés megelőzésére, így a munkát karbantartott, jó műszaki állagú, az üzembentartás
előírásait kielégítő gépjárművel, erő- ill. munkagéppel végezni. Vállalkozó vállalja, hogy munkáját a
hatályos környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően végzi, esetleges környezetszennyezés
esetén a kárelhárítást elvégzi. Jelen rendelkezés megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül,
melynek alapján Megrendelő részéről a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú
felmondásnak van helye.
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19.) Vállalkozó köteles mind az üzemszerűen keletkező, mind az esetleges vészhelyzetben keletkező
veszélyes hulladékot semlegesítés céljából begyűjteni. Vállalkozó kijelenti, hogy veszélyes hulladék
keletkezése során azt a veszélyes hulladékot begyűjtő cégnek adja át.
20.) Vállalkozó az elkészült munkát köteles legalább 15 nappal korábban készre jelenteni.
21.) Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a
Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és
műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a
szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire
figyelemmel készítette el.
IV. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben
tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan
kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
2.) Megrendelő és Vállalkozó a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel
műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a Felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés
módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
3.) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-,
felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.
4.) A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy
alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül
sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
5.)

A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:
Név:
Értesítési Cím
Telefon / Fax
E-Mail
A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személyek(ek):
Név:
Értesítési Cím
Telefon / Mobil
E-Mail

V. ALVÁLLALKOZÓK
1.)
Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult alvállalkozókat, illetve kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezeteket igénybe venni.
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2.) Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért és kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely enélkül nem következett volna be.
3.) Vállalkozó legkésőbb a jelen szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
4.) Megrendelő, vagy a műszaki ellenőr a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló
adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért
mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó ……………..- Ft azaz nettó …………………………………. forint
+ …………………..- Ft (27 %ÁFA),
bruttó ……………………….- Ft
azaz bruttó …………………………….. forint * vállalkozói díj illeti meg.
*a nyertes ajánlatban foglaltak szerint kitöltendő
A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden, a vállalt beruházás teljesítésével
összefüggő valamennyi költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától (ideértve az esetlegesen a
szerződéskötéskor előre nem látható, műszaki szükségességből eredő többletmunkákat, illetve ha
bekövetkezik, a téli munkavégzés miatt esetlegesen felmerülő, szükséges mértékű téliesítés és
megfelelő adalékanyagok használatának költségét is, a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a
vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható)
A Vállalkozó a fenti áron felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet.
Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet
95 % támogatásból (Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató), kódszám: VP6-7.2.17.4.1.2-16) és 5 % saját forrásból biztosítja.
A kifizetés pénzneme forint. A projektfinanszírozás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § 65.
pontjában foglalt utófinanszírozás szabályai szerint történik.
Felek egyezően rögzítik, hogy az ÁFA bevallása és megfizetése a vonatkozó mindenkori hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. Törvény) 142. §-nak hatálya
alá, az ún. fordított Áfa fizetés szabályai alá (építési engedély köteles tevékenység) tartozik.
2.)

Előleg biztosítása:

a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Megrendelő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó
nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő forint összegű előleg igénybevételének
lehetőségét biztosítja.
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Az előleget Megrendelő az előlegbekérő alapján fizeti ki Vállalkozónak, legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5
munkanapon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett összeg a végszámlában teljes egészében
elszámolásra, azaz levonásra kerül.
Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani Megrendelő részére.
3.) A műszaki ellenőr által leigazolt tényleges teljesítés alapján az alábbiak szerint nyújthatóak be
számlák:
50 %-os készültségi foknál 1 db részszámla és 100 %-os teljesítésnél, sikeres és végleges műszaki
átadás-átvételt követően 1 darab végszámla nyújtható be.
4.) Teljesítésigazolás: Megrendelő a teljesítést a Kbt. 135. § (1) bekezdésben meghatározottak
szerint 15 napon belül igazolja le. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára,
munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
5.) Fizetési határidő: Az igazolt teljesítés alapján kiállított (rész)számla a Ptk. 6:130. § (1) bekezdés
szerint a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül kerül kifizetésre.
6.) Alvállalkozók igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015.
(X. 30.) Korm. 32/A. § szerint történik:
„32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során
- a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az
ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni,
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból,
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél −
európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja
az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval
kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet
− tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg
az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy
hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont
szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő
harminc nap.
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel
szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles
szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.”
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7.) A (rész)számlák kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen szerződés szerinti
(rész)munkák hiánytalan átvételét - a sikeres (rész)műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően
- a Megrendelő írásban igazolja.
A (rész)számla meg kell, feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló törvény
előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Megrendelő felhívja
Vállalkozó figyelmét, hogy a számla kiállítására vonatkozóan alkalmazni rendeli a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet rendelkezéseit is, annak 6. melléklet III/2.
pontjában foglalt előírásoknak megfelelően köteles Vállalkozó a számláját kiállítani (a 1. résznél).
Megrendelő előírja, Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítésigazolásra benyújtott vállalkozói számlák
mellékleteként az alábbiakat nyújtja be:
- tételes számlarészletező
- megvalósulási dokumentáció (2 pld. papír+1pld. CD) (végszámla)
- beépített anyagok megfelelőségi tanúsítványai (végszámla)
- kivitelezés során a teljesítésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának
igazolása
A végszámla befogadásának előfeltétele továbbá a műszaki ellenőr számlatartalmat jóváhagyó, az
abban foglalt teljesítést leigazoló nyilatkozatának kézhezvétele.
Megrendelő csak az ebben a pontban meghatározottak szerint felszerelt számlát tudja teljesítettnek
leigazolni.
Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla kiegyenlítés nélküli
visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő
károkért Vállalkozót terheli a felelősség.
8.) Megrendelő kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. 32/B. §-ban
foglalt rendelkezések betartására:

„ 32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított
200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási
kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem
régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti
köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig
visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.”
9.) Késedelmes kifizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 § bekezdése szerint késedelmi kamatot
számíthat fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett összeg, mértéke a késedelmes napok száma.
10.) Jelen szerződésre alkalmazandó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény.
VII. MEGLÉVŐ KÖZMŰVEK VÉDELME
1.)

A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget
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nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében – szükség szerint – köteles együttműködni a
közművek pontos helyének meghatározásában.
VIII. HATÁRIDŐK
1.) Teljesítési rész-, és véghatáridő:
Véghatáridő: A munkaterület átadástól számított 8 hónap
Felek 1 hónap alatt 30 napot értenek.
2.) A munkaterület átadás-átvételi eljárásának időpontja:
Megrendelő a munkaterületet a szerződés Felek általi aláírásától számított 8 naptári napon belül
adja át Vállalkozó részére.
3.) A Vállalkozó a véghatáridő vonatkozásában Ajánlatkérő előzetes jóváhagyásával jogosult
előteljesítésre.
IX. A MUNKA ELLENŐRZÉSE ÉS ÁTVÉTELE
1.) A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó, illetve annak
alvállalkozói tevékenységét, a felhasznált anyagokat, alkalmazott eljárásokat és munkavégzését
mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.
2.) A kivitelezési tevékenység végzéséről Felek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti
elektronikus építési naplót vezetnek.
3.) Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadásátvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás
munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket
jegyzőkönyvben rögzíteni.
4.) Ha a Megrendelő az építési beruházás egyes munkarészeit a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel
átveszi (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.
5.) Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül,
illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. Nem
tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal
összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a
rendeltetésszerű használatot. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha
több kisebb jelentőségű hiba javítása az építmény zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák
megszüntetése során az építmény használata balesetveszéllyel járna.
6.)
A végszámla kiállítására csak az eredményes műszaki átadás-átvétel, illetve teljesítésigazolás
kiadása után kerülhet sor.
7.) A végteljesítéshez kötődő műszaki átadás-átvételi eljárást követő 1 éves fordulóját megelőző 15
napon belül az építési beruházás munkáit szerződő felek kötelesek ismételten megvizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. Vállalkozó
köteles gondoskodni arról, hogy az alvállalkozói is jelen legyenek az eljárás során. Az utófelülvizsgálati eljárás során Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, hiányosságokról.
Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrendelő által átadott hibajegyzékben
szereplő határidőben megszüntetni.
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X. KÉSEDELMES, HIBÁS TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS
1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a véghatáridőt késedelmesen
teljesíti, amelyért felelős, minden késedelmesen eltelt nap után a nettó díj 1 %-a/nap összegű napi
késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Késedelem esetén minden megkezdett naptári
nap egész napnak minősül. A késedelmi kötbér mértéke legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a lehet.
A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség
alól (Ptk.6:168.§(1).
2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó hibásan teljesít, a nettó díj 10 %-a
összegű hibás teljesítési kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek, amennyiben Megrendelő nem él
a szavatossági jogai érvényesítésével.
3.) Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban megtenni. Megrendelő elismert, lejárt kötbérigényét jogosult a vállalkozói díjba beszámítani.
4.) Megrendelő bármely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos
késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő
meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a Megrendelői késedelem
időtartamával egyezik meg. Megrendelő késedelem esetén a Vállalkozó köteles Megrendelővel
egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelővel. Felek az egyeztetésekről
jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír.
5.) Meghiúsulás esetén Megrendelő a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű kötbért
érvényesít Vállalkozóval szemben. A Megrendelő meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a
végteljesítési határidőt neki felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés
teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából, illetve neki felróható okból eláll. A teljesítés
elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése Megrendelő részéről a teljesítés követelését
kizárja(Ptk.6:168.§(1).
6.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy, amennyiben Vállalkozó a teljesítés ideje alatt a
szerződésben vállalt hátrányos helyzetű munkavállalói létszámhoz képest kisebb mennyiségben teljesíti
a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását, abban az esetben Megrendelő az elmaradt
mennyiségre vetítetten 10.000.- Ft / fő /munkanap kötbért jogosult érvényesíteni.
7.) Megrendelő kötbér címen összesen legfeljebb a nettó díj 30%-ának megfelelő kötbért jogosult
érvényesíteni.
XI. FELMODÁS, ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL
1.) A Megrendelő a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, köteles azonban a
Vállalkozó igazolható kárát megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért mondja fel, mert a
teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő
késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a
Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez
értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.
2.) Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés
hibás (vagy hiányos) lesz, a Megrendelő a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő
sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.
3.) A végteljesítési határidő 30 nappal történő késedelmes teljesítése súlyos szerződésszegésnek
minősül, amely esetén azonnali hatályú felmondási elállási lehetősége van a szerződéstől a
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Megrendelőnek.
4.) Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződés, ha a Vállalkozó ellen a
szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a
megszüntetésére irányuló eljárás indul.
5.) Ha jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be,
amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Megrendelő részéről a
kárigény tekintetében figyelembe kell venni különösen az utólagos befejezés többletköltségét, a
beruházás eredetileg tervezetthez képest későbbi megvalósulásából eredő hátrányokat.
XII. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG
1.) Vállalkozót a végleges és sikeres üzembe helyezést követő első naptól jótállási kötelezettség
terheli. Ettől az időponttól kezdődik a szerződés tárgya teljesítése során megvalósult létesítmény,
továbbá valamennyi egyéb építmény, gép, berendezés, szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb.
garanciális időszaka, függetlenül attól, hogy azokat Vállalkozó mikor szerezte be. A jótállás kötelező
időtartama Vállalkozó ajánlata szerint ….(kötelező 24 hó + vállalás) hónap.
2.) Vállalkozó jótállási kötelezettsége a végszámlához köthető, végleges és sikeres műszaki átadásátvételi eljárás befejezését követő első naptól kezdődik.
3.) A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a
Vállalkozó tudomására kell hozni, aki köteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hiányosság, vagy
előálló hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül (rendeltetésszerű
használatot befolyásoló és azonnali beavatkozást igénylő, vagy egyéb jellegű meghibásodás) nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, Megrendelő
jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszűntetni, mely költséget
Vállalkozó köteles Megrendelő részére 15 napon belül megfizetni. Az így elvégeztetett munkákra
továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási és/vagy szavatossági kötelezettsége.
XIII. BIZTOSÍTÁS
1.) Vállalkozó a szerződés tárgyában meghatározott munka műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig
terjedő időtartamra köteles legalább 20 millió forint kárösszeg/biztosítási időszak és 3 millió
forint/káresemény mértékéig terjedő, a tárgy szerinti kivitelezői tevékenységre vonatkozó
összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy E.A.R.) kötni vagy meglévő
felelősségbiztostását kiterjeszteni, melynek a műszaki átadást követő 12 hó-ig érvényben kell maradni.
Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart érvényben bármely előírt biztosítást, Megrendelő azok
biztosítási díját és felmerülő költségeit, ill. káresemény esetén a kár teljes összegét Vállalkozó esedékes
pénzügyi követeléséből levonhatja.
A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a
Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. Vállalkozó a
felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a szerződéskötés időpontjáig bemutatta, melynek
másolati példánya jelen szerződés mellékletét képezi.
XIV. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE
1.) A jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követően lép hatályba.
XV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
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1.) Ezt a szerződést csak a felek –vagy az erre jogosult valamelyik fél- cégjegyzésre jogosult
törvényes szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 141. §-ában
foglaltak alapján. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem
alkalmas.
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az
alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak
meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és
kiegészítései
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a, amely tartalmazza az átláthatósági
nyilatkozatot is
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése, kizáró okok nyilatkozatai.
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
XVII. TITOKTARTÁS
1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi
lehetővé.
XVIII. EGYÉB FELTÉTELEK
1.) Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden
olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog
megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli.
2.) A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha
bizonyítják, hogy a felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére
vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény
akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet
haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes szervvel
igazoltatni köteles.
3.) Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel,
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó rendelkezik a dolgozóinak
személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset–és rokkantságbiztosítás, amely
bármely dolgozójának, bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi.
4.) Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
5.) Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről
41

Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
6.)
Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott, átlátható szervezetnek minősül, így részére a jelen szerződésben
foglalt vállalkozói díj kifizethető. A Vállalkozó a szerződéskötést megelőző ajánlatkérés során az
ajánlattétellel egyidejűleg átláthatósági nyilatkozatot tett. Az átláthatósági nyilatkozat 1 eredeti
példánya jelen szerződés Megrendelőt illető irattári példányához kerül csatolásra és jelen szerződés
mellékletét képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlattétel óta jelen szerződés aláírása napjáig az
átláthatósági nyilatkozatban foglalt adatokban nem következett be változás.
7.) Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) 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.
8.) Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
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 bármilyen módon tudomására jut, hogy
a) a 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;
b) a 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.
10.) 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.
XIX. JOGVITÁK RENDEZÉSE
1.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés
nem vezetett eredményre.
2.) Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 27. §-a alapján megállapodnak abban,
hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény melléklete alapján a
Megrendelő székhelye szerint illetékes helyi bíróság, törvényszék kizárólagos illetékességének.
XX. NYILATKOZATOK
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1.)

Mindkét fél kijelenti, hogy
 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
 a jelen szerződés aláírását a taggyűlés szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
 jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem
eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;
 nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési
készségére, illetve képességére.

XXI. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
1.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, így
különösen a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
2.) Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 2 példány
Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják.
Jelen szerződés hatályba lépéséhez a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet,
testület, hatóság ellenjegyzése, jóváhagyása nem szükséges.
Kelt: Kisasszonyfa, 2019. ………………………

…………………………………………….
Megrendelő
Kisasszonyfa Község Önkormányzata
Bite Gyula polgármester

…………………………………………….
Vállalkozó
…………………….
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ALVÁLLALKOZÓK BEJELENTÉSE
a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján

„Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút aszfaltozása” tárgyú szerződés
teljesítéséhez

Vállalkozó neve:
……………………………………………
Vállalkozó székhelye: ……………………………………………
A szerződés tárgya:

„Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút aszfaltozása”

Alulírott …………………………, mint a(z) ………………(cégnév, székhely) cégjegyzésre
jogosult képviselője a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az
alábbi alvállalkozókat kívánjuk bevonni:
Alvállalkozó(k) neve(i), székhelye(i),
adószáma(i)

Munkarész megnevezése

1
2
3
Nyilatkozunk, hogy a fent megjelölt alvállalkozók nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

„Kisasszonyfa-Ózdfalu külterületi összekötő földút aszfaltozása” tárgyú szerződéshez

Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév, székhely)
ajánlattevő/közös ajánlattevő7 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott 8 képviselője az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján
nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

7
8

Nem kívánt rész törlendő!
Nem kívánt rész törlendő!
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DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEK
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓK
Az EKR rendszerben a műszaki dokumentációk az alábbi fájlnéven kerületk feltöltésre

GEO-Profil Tervező-, Szervező-, Tanácsadó Mérnöki Iroda Kft. engedélyezési
tervdokumentáció
Építési engedély: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki
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Hengermalom u. 2.), engedély száma: ÚT/156/40/2017.
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