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I.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.
Az eljárás megnevezése és tárgya
1.1.

„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón”

1.2.

A közbeszerzési dokumentumok tartalma:
I.
Ajánlattételi felhívás
II.
Ajánlatkérési dokumentáció
III.
Szerződéstervezet
IV.
Ajánlott igazolás – és nyilatkozatminták
V.
Műszaki dokumentáció
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII
törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor, az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése
szerint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével.
Jelen eljárásban irányadók a Kbt. szabályain túlmenően a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) előírásai is.
A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg a felhívásban
foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok a felhívással együtt kezelendők. Az
ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési
dokumentumokat és minden kiegészítést, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt
kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden
olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas
anyagként kell kezelniük. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem azok részeit,
vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt
szolgáltatások céljára.
Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben
sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlattételi eljárás
lefolyásától vagy kimenetelétől.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása
esetén az ajánlati felhívásban szereplő információkat tekinti irányadónak.
A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
Irányadó idő: A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő
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2.
Az eljárás szabályai
A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések
Kunfehértó Község Önkormányzat
Ajánlatkérők:
6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
Az alábbiakban meghatározott szervezet, mely a közbeszerzési
eljárás teljes menete során az Ajánlatkérő nevében eljáró személy,
Az
ajánlatkérő
aki azonban nem jogosult a közbeszerzési eljárás
nevében
eljáró
eredményeképpen a nyertes Ajánlattevővel szerződéses
(továbbiakban
jogviszony létesítésére.
Bonyolító)
Piegelné Dr. Csényi Magdolna
szervezet/személy
6400 Kiskunhalas, Thúry J. u. 4/b.
( FAKSZ szám: 000179 )
2015. évi CXLIII. törvény
Kbt.:
Az ajánlatkérő által az EKR rendszerén keresztül az ajánlattevők
Ajánlattételi felhívás:
részére megküldött felhívás.
Az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet
Ajánlatkérési
és az ebben felsorolt dokumentumok összessége.
dokumentáció:
Az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban
foglaltakra az ajánlattevő által készített – az EKR rendszerben
Ajánlat:
benyújtott - ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt.
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő:
az EKR rendszerben - ajánlatot nyújt be.
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az
ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét
Alvállalkozó:
kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót,
forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
Bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek
vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési
Gazdasági szereplő:
beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások
nyújtását kínálja;
Az a szervezet vagy személy, amelynek kapacitására
Alkalmasság
az
ajánlattevő
az
előírt
alkalmassági
igazolásában részt vevő támaszkodva
követelményeknek
megfelel.
más szervezet:
A közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője és az Ajánlatkérő
között jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok és a nyertesként szerződéskötő
Szerződés:
ajánlattevő ajánlata, valamint az eljárás során az ajánlatkérő által
szolgáltatott információk alapján létrejövő szerződés.
Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti nyílt eljárás
A választott eljárás:

3.1.

3.
Információ kérés-adás
A Kbt. 56. § (1) bekezdés alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott
közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
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3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

4.1.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

tájékoztatást kérhet az EKR rendszeren keresztül az Ajánlatok beadását (ajánlattételi
határidő lejártát) megelőzően.
A Kbt. 114. § (6) bekezdés alapján Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az
ajánlattételi határidő lejárta előtt, ésszerű időben köteles megadni. 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 a rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az
ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
A kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy
a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig
megérkeznek ajánlatkérőhöz.
Az Ajánlatkérő az EKR rendszeren keresztül válaszol minden egyes – a 3.2. pontban
részletezettek szerint –határidőben feltett kérdésre.
A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg
írásban, az EKR rendszeren keresztül.
Az Ajánlattevők kötelesek jelen közbeszerzési dokumentumokban foglalt adatokat,
információkat bizalmasan kezelni, s a dokumentumokban szereplő adatokat,
információkat csak az ajánlat elkészítése érdekében hozhatják harmadik személy (ek)
tudomására.
Jelen közbeszerzési dokumentumok, vagy annak részei, másolatai csak a jelen
közbeszerzési eljárásban benyújtandó ajánlat elkészítése céljából használhatók fel.
4.
Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció módosítása, az ajánlattételi felhívás
visszavonása
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi
felhívásban, valamint jelen közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeket.
5.
Ajánlatok elkészítése
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció
valamennyi utasítását, az ERK űrlapokat, összes feltételt és a műszaki előírásokat.
Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért
összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi
Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az
Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, az ott meghatározott
ajánlattételi határidőben.
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet
vagy – az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági
szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt,
aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a
nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKRben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a
gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidőre az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése nem alkalmazandó.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR –
haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus
dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
Ajánlati ár:
- Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
- Az ajánlatban szerelő áraknak fix árnak kell lennie, ajánlattevők nem tehetnek
változó árat tartalmazó ajánlatot.
- A nettó árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget.
- Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes
körűnek kell lennie, magába kell foglalnia minden költséget.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy szerződéskötés esetén a
kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körébe tartozó szerződések esetén a
szerződésben rögzítésre kerül, hogy a nyertes ajánlattevő tudomásul veszi és
hozzájárul a szerződéssel kapcsolatos adatok (neve, a szerződés megnevezése, típusa,
tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) közérdekű adatként történő
nyilvánossá tételéhez, és 5 éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez.
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.
Ajánlattevők a szerződés teljesítésében való részvételi arányuktól függetlenül
jogosultak közös ajánlattételre. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, továbbá a szerződés teljesítése során való
együttműködésüket egy Együttműködési megállapodásban (konzorciumi szerződés)
kell rögzíteniük, amely dokumentumot az ajánlatban is csatolni szükséges.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 13.§ (3) bekezdése alapján Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni
kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre
jelentkezők képviseletében eljárhat.
5.10. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
5.11. A Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az
eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a
korábban benyújtott ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új ajánlat vagy részvételi
jelentkezés megtétele előtt vissza kell vonnia.
5.12. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek
képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést 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
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5.13.

5.14.

5.15.
5.16.
5.17.
5.18.

5.19.

5.20.
5.21.
5.22.

megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6)
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy
a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében
eljárhat.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet
részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást
tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet
részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben
csatolni kell - az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást
arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot [Kbt. 35. § (1) bek.]
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő,
amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen
ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági
szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az
ajánlatkérő az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések bontásakor ismerteti, hogy
mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást
megindító felhívást. {Kbt. 113. § (2) bek.}
Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a
kiegészítő tájékoztatás megadása a hiánypótlás a felvilágosítás és indokolás kérése
esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve
felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy
- az eljárásban érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon
gazdasági szereplők tekintetében ugyanis, amelyek érdeklődésüket csak az EKRen kívül, egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által
előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
- az EKR a Rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok/részvételi
jelentkezések bontására a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg
- Rendelet 18. §-a alapján – a Kbt. szabályozásától eltérően – a benyújtott részvételi
jelentkezésük/ajánlatuk
kizárólag
annak
visszavonását
követően,
új
ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtásával módosítható.
- amennyiben az ajánlatkérő valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan
űrlapot bocsátott rendelkezésre, úgy az űrlap kitöltése kötelező.
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az informatikai követelményektől az ajánlattevők csak saját felelősségükre
térhetnek el, továbbá arra hogy ajánlatkérő a Rendelet 11. § (2) és (3) bekezdését
szükségszerűen alkalmazza.
5.23. További információk:
- A jelen közbeszerzés esetén a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlattevőtől ajánlatkérő szakmai
ajánlatot kér, melyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő követelmények alapján
értékel.
- A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás
megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év,
beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a
teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban
szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást
tartalmazó iratot az ajánlathoz csatolni szükséges.
- Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát /aláírás
– mintáját/ (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás
dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseletre jogosult
személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a
meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges.
- Nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt
feltételeknek történő megfeleléséről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdése alapján a szerződéskötésnek feltétele, hogy a nyertes
ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősüljön.
- A Vállalkozó köteles betartani „az építési és bontási hulladékok kezelésének
részletes szabályairól” szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet
előírásait, valamint az építési hulladékokat kizáróan a Környezetvédelmi
Felügyelőségi engedéllyel rendelkező szeméttelepre, vagy hulladéklerakóra
szállíthatja el. A veszélyes hulladékok vonatkozásában a Vállalkozó köteles
betartani „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről” szóló 225/2015.(VIII. 7.) Kormányrendelet előírásait.
- Ajánlattevőknek a felmerülő hatósági engedélyek megszerzéséhez minden
szükséges iratot, dokumentumot Ajánlatkérő rendelkezésre kell bocsátani olyan
határidőben és minőségben, ami az engedélyek adott határidőben történő
megadását nem akadályozzák.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a létesítményt és a terveket megismerte,
ajánlatát annak alapján készítette el, az árajánlat teljes körű munkavégzésre
vonatkozik mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben
- Ajánlattevő a műszaki dokumentációban szereplő gyártmánnyal / típussal /
márkával azonos, vagy jobb minőségű, azokkal egyenértékűt is megajánlhat.
Amennyiben ajánlattevő egyenértékű gyártmány / típus / márka –tól eltér, úgy az
egyenértékűség vizsgálatára szolgáló dokumentumokat az ajánlatában be kell
nyújtania az ajánlatkérő fele.
- Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésére,
amely a következőt tartalmazza: Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza
meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből
-
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Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (5) bekezdésére
„Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet
igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben
további közreműködőt.
- Ajánlatkérő szerződéses feltételként a Kbt. 136. § (1) alapján előírja, hogy Az
ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a nyertes ajánlattevő:
a) 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;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
(2) 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.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok, valamint a P/1 és M/1; M/2
alkalmasság igazolása vonatkozásában az ajánlattevők előzetesen csupán arról
kötelesek nyilatkozni, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek,
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
kötelesek megadni, az elvárt igazolásokat csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtani.
- Ajánlatkérő rögzíti, hogy ajánlattevő a beszerzés tárgyára valamint a műszaki
leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt előírásokra tehet ajánlatot.
- Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételre felkért
ajánlattevők közösen nem tehetnek ajánlatot.
- Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
- Az ajánlattételi felhívásban a közbeszerzés kapcsán nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. és végrehajtási
rendeletei az irányadóak.
6.
Az ajánlatok bontása
Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül bontja fel és azon
keresztül küldi meg a bontási jegyzőkönyvet. Az elektronikus dokumentum
beérkezésének ideje minden esetben az automatikus visszaigazolásban szereplő
időpont.
-

6.1.

7.1.

7.2.
7.3.

7.
Az ajánlatok elbírálása
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek. [Kbt. 69. § (1) bek.]
Ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.[69. § (2) bek.]
Az ajánlatok értékelése:
Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban az ajánlatok értékelési szempontjának a Kbt. 76. §ának (2) bekezdése szerint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot határozza meg.
Az értékelési szempont alsó és felső határa: 0-100 pont
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Egyösszegű nettó ajánlati ár: (Súlyszám 70) esetében fordított arányosítás, ahol
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig
legkedvezőbb taralmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki
pontszámokat.
P = Alegjobb/Avizsgált (Pmax – Pmin)+Pmin
ahol
P:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:
a pontskála felső határa
Pmin:
a pontskála alsó határa
A legjobb:
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

a
a
a
a

Szakmai többlettapasztalat: (Súlyszám 10)
A szakember szakmai tapasztalatának értékelése során a megajánlott többlettapasztalat
legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontszámot ad (100
pont): 60 hónap. A 60 hónapnál kedvezőbb (magasabb mérték) megajánlása esetén is a
ponthatár felső határával azonos számú pontszámot ad.
Az alkalmasságként meghatározott időn felül 0 (nulla) hónap megajánlás, azaz
amennyiben az alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalat hiánya esetén
Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek 0 (nulla) pontot ad.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a felolvasólapon kizárólag az alkalmasság
igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felüli szakmai tapasztalatot kell
feltüntetni.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja szerinti, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés keretében a szakember által aláírt önéletrajzot, és a
szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát veszi figyelembe, amely
dokumentumokban az alkalmasság körében elvárt szakmai tapasztalaton felüli, a jelen
pont keretében értékelésre kerülő szakmai többlettapasztalatnak is egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie.
Azok az ajánlatok, melyek legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket
tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező
pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó
ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával
megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső
(legkedvezőtlenebb – legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső
értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra.
Pvizsgált= (A vizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:

a pontskála felső határa

Pmin:

a pontskála alsó határa

A legkedvezőbbb: ajánlatkérő által alkalmazott legkedvezőbb érték, amire a maximális
pontszámot adja
A legkedvezőtlenebbb:
a ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire
a minimális pontszámot adja
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A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Többlet Jótállás: (Súlyszám: 20)
A többlet jótállás értékelése során a megajánlott többletjótállás legkedvezőbb szintje,
amelyre és az annál kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontszámot ad (100 pont): 24 hónap. A 24
hónapnál kedvezőbb (magasabb mérték) megajánlása esetén is a ponthatár felső
határával azonos számú pontszámot ad.
A szerződés - tervezetben meghatározott időn felül 0 (nulla) hónap megajánlás esetén
Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek 0 (nulla) pontot ad.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a felolvasólapon kizárólag szerződés –
tervezetben meghatározott jótálláson felüli megajánlást kell feltüntetni.
Azok az ajánlatok, melyek legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket
tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező
pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó
ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával
megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső
(legkedvezőtlenebb – legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső
értéktől való távolságok arányának megfelelően kerülnek pontozásra.
Pvizsgált= (A vizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (A legkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) * (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax:

a pontskála felső határa

Pmin:

a pontskála alsó határa

A legkedvezőbbb: ajánlatkérő által alkalmazott legkedvezőbb érték, amire a maximális
pontszámot adja
A legkedvezőtlenebbb: a ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a
minimális pontszámot adja
A vizsgált:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag csak egész hónapokra
lehet megajánlást tenni.

7.4.

Az egyes résszempontokra kiadott pontszámot ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti,
a súlyszámmal megszorozza és ezen pontszámot is kettő tizedesjegyre kerekíti.
A pontozás módszere a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent
Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján, valamint a Miniszterelnökség útmutatója
alapján került megállapításra.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény
Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67.
§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb, valamnit kc) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak
szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében
részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló
elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az
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7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív
kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására
köteles benyújtani.[Kbt. 114. § (2) bekezdés]
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt
megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények,
valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására.
Ha az előző bekezdés szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt
is, ha az igazolás nem támasztja alá a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat tartalmát,
vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül
hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró
döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az
alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
kritériumok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint
előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. [Kbt. 69. § (5) bekezdés]
8.
Hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől
Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés,
nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást
kérni.[Kbt. 71. § (1) bekezdése]
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban
szereplő iratokat – ideértve a Kbt. 69. § (4)–(5) bekezdése szerint benyújtandó
dokumentumokat is – módosítani és kiegészíteni is lehet.
Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az
alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy
olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q)
pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti
vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró
okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági
szereplő megnevezésére.
Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiány a későbbi
hiánypótlás során már nem pótolható.
Az ajánlatkérő kizárólag csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok
elbírálása érdekében szükséges.
9.
Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.
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9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

A Kbt. 131. § (5) bekezdése értelmében a nyertes ajánlattevő és – ha ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte – a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától
számított harminc – nappal meghosszabbodik.
10.
Az eljárás eredménye
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a
legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
Kbt. 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi
szakaszában részvételi jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati
kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a
szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53.
§ (4)-(6) bekezdés];
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi
fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy
a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő
cselekményt követ el;
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely
döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el
vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem
nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást
lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az
eljárás jogszerűsége helyreállítható.
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló
eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd)
szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két
ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi
szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban
előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos
jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek
már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
Ha az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő
ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal
érintett részére állapítható meg. Ha az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban
rögzítette és megindokolta, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll
érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében
eredménytelenné nyilváníthatja.

11.
Tájékoztatás az eljárás eredményéről
11.1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt az EKR rendszeren
keresztül tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az
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ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő
kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
11.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a tájékoztatást az EKR rendszeren
keresztül megküldi.
12.
Szerződés megkötése
12.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös
ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.
12.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
12.3. Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, az
egyes részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni.
Ajánlattevő az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti
követelményekről:
Az ajánlatkérő 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.
Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100, Fax: +36-1-428-5382.
Környezetvédelem:
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697
Egészségvédelem:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100, Faxszám: 06-1-476-1390
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
tel.: 06-1-795-54-78
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E-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
E-mail: foglalkoztatas@bacs.gov.hu
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai
Budapesti Bányakapitányság
Postacím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZET
(Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződést a tervezethez képest - a
közbeszerzési eljárás szabályainak és jelen ajánlattételi Dokumentáció
rendelkezéseinek keretein belül – módosítsa )

amely létrejött egyrészről az alábbi megrendelők – melyek adatai a következők:
Név: Kunfehértó Község Önkormányzata
Cím, székhely: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
Aláírásra jogosult hivatalos képviselő: Huszár Zoltán polgármester
Cím, székhely: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
Elérhetősége: +36 77 / 507-100
Adószám: 15724997-2-03
Levelezési cím: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
Telefon : +36 77 / 507-100
E-mail cím: polgarmester@kunfeherto.hu

statisztikai számjele:
PIR:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzforgalmi számlaszám:
Számlázási cím:

másrészről a(az) ___________________________________ mint vállalkozó- továbbiakban:
Vállalkozó – melynek adatai a következők:
Név:
Cím, székhely:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Aláírásra jogosult hivatalos képviselő:
Cím, székhely:
Elérhetősége:
Levelezési cím:
Telefon:
E-mail cím:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzforgalmi számlaszám:
Számlázási cím:
Kivitelezői nyilvántartási szám:
E- napló vezetéséért felelős neve:
NÜJ száma:
együttesen: Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés megkötésének előzményei
1.1.

Kunfehértó Község Önkormányzata Terület és Fejlesztési Operatív Program keretén
belül TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00015 számon támogatási szerződéssel rendelkezik.

1.2.

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli a Kbt.
115. § (1) - (2) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az ajánlattételi
felhívás és kapcsolódó dokumentumok közvetlen megküldésével
„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyban.
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1.3.

Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett és figyelemmel arra,
hogy Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt.
szerinti törvényes határidőn belül az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a nyertes ajánlatban rögzített feltételek
mellett a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint szerződést kötnek egymással.

1.4.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a fentebb hivatkozott közbeszerzési
eljárás alábbi dokumentumai:
- Ajánlattételi felhívás
- Közbeszerzési dokumentumok
- Kiegészítő tájékoztatás (amennyiben releváns)
- Vállalkozó által benyújtott ajánlat
2. A szerződés tárgya, tartalma

2.1.

A szerződés tárgya: „Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón”

2.2.

A szerződés tartalma: A szerződés mennyisége a közbeszerzési eljárásban
rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki
leírásban rögzítésre került. A Műszaki leírás a jelen szerződés kötelező mellékletét
képezi annak fizikai csatolása nélkül is.

2.3.

A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége, hogy a szerződés tárgyát képező
kivitelezési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak és műszaki szabványoknak,
valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben a műszaki terveknek és
költségvetésnek, az ajánlattételi felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumoknak
megfelelően elkészítse.

2.4.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződés tárgyát a
jelen szerződés alapelveinek megfelelően az átadási határidőre hiba és hiánymentesen
elkészíti.

2.5.

Megrendelő az építési beruházás műszaki iratanyagát a közbeszerzési eljárás során a
Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, azt vállalkozó a kivitelezőtől elvárható
gondossággal ellenőrizte és azt követően az építési beruházás megvalósítására
alkalmasnak találta. Vállalkozó kijelenti, hogy a Műszaki Dokumentáció kellően
részletes és a kivitelezésre alkalmas, továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlatában
szereplő költségvetése a Műszaki Dokumentációban szereplő munkákat teljes körűen
tartalmazza, és e vonatkozásban Vállalkozó a teljes felelősséget vállalja. A jelen
szerződés megkötését követően a Vállalkozó kivitelező viseli annak
jogkövetkezményét, amely a dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a
Vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett
volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.

2.6.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy árajánlatát teljes befejezési
határidő ismeretében és az időjárási sajátosságok figyelembevételével tette meg.

2.7.

Vállalkozó vállalja, hogy haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan
körülményt, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési
határidőt érinti, vagy befolyásolja.

2.8.

A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a
felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért, továbbá Vállalkozó felelős az
alkalmazottainak, alvállalkozóinak magatartásáért a munkavégzés helyén. A
munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a
16

munkavállalói részére, hogy ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak
legyenek.
2.9.

A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos
munkavédelmi oktatások megtartása. A Vállalkozónak olyan személyeket kell
alkalmaznia, akik szakmájukban megfelelően képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak.
A Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és
munkásai rendbontó vagy jogszabályba ütköző viselkedését megelőzze. A Megrendelő
kötelezheti a Vállalkozót ezen személyek haladéktalan eltávolítására.

2.10. A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó kötelezettsége az építési
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
alapján az élet- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a munkavédelmi előírások
betartása, tűzvédelmi szabályok betartása. Ezek be nem tartásából eredő kárát nem
háríthatja át Megrendelőre. Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerződéses
kapcsolatban lévő alvállalkozók (közreműködő), beszállítók (akár szándékosan akár
véletlenül) kárt okoznak, (beleértve az őrzési hiányosságokat is), Vállalkozó köteles a
kárt megtéríteni vagy az eredeti állapotot helyreállítani.
2.11. Vállalkozó feladata a jelen szerződés tárgya szerinti munkáknak a jelen szerződés
szerinti megvalósítása, függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés
tartalmaz-e minden tételt, mennyiséget, beleértve a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:244.§-a (többletmunka, pótmunka)
szerinti műszaki szükségességből eredő munkákat is. A fenti jogszabályhely alapján a
vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is,
amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet
meg (többletmunka), tehát a Vállalkozó köteles elvégezni a szerződéses árban figyelemmel a Ptk. 6:245 §-ára - (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tételeket
(tételes költségvetésből hiányzó munkákat), azaz a többletmunkát, ugyanakkor a
vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt
szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul
terhesebbé, figyelemmel a Ptk. 6:245 §-ára - továbbá a szerződés alapját képező
dokumentációkban nem szereplő külön megrendelt munkatételt (pótmunka) is.
2.12. A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet, mely a Ptk. 6:241 §-a alapján a
tevékenység végzésének helye - átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való
alkalmasságot megvizsgálni.
2.13. A Vállalkozó a munkaterület átadásakor köteles együttműködni a Megrendelővel. Az
esetleges hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, és ebben felhívják egymás
figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Ezen túlmenően minden olyan fontos
információról feljegyzés készítendő, amely a munkavégzőkre, az ütemezésre, a
minőségre és az elszámolásra hatással lehet. Köteles továbbá a Vállalkozó
megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy
hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést.
2.14. A vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a
munkaterület a tevékenység végzésére nem alkalmas. Ha a megrendelő a
munkaterületet a vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a vállalkozó elállhat a
szerződéstől, és kártérítést követelhet.
2.15. Vállalkozó feladata a – amennyiben releváns - a munkák végzéséhez szükséges a
kivitelezés kapcsán felmerülő engedélyek, jóváhagyások, vélemények, tervek,
hozzájárulások beszerzése. A szerződés tárgyát képező létesítmény(ek) kivitelezésére
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kiadott engedély(ek)ben foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles
betartani. Ezen engedély(ek)ben foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó
viseli. A munka körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben
adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
2.16. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges érvényes építési engedélyt és ahhoz
kapcsolódóan a kiviteli terveket az eljárása során a Vállalkozó rendelkezésére
bocsátotta.
2.17. Vállalkozó köteles az elvárható gondossággal és igyekezettel kivitelezni a munkákat,
az esetleges hibákat, hiányosságokat kijavítani a szerződés előírásaival összhangban.
2.18. A megvalósítás ideje alatt a Vállalkozónak az összes kivitelezői (alvállalkozói)
tevékenységről áttekintéssel kell rendelkeznie.
2.19. A kivitelezés során a munka folyamatos végzését Vállalkozónak biztosítani kell,
aminek érdekében a felmerülő akadályokat azok tudomására jutásakor azonnal
jeleznie kell írásban, továbbá a megoldási módokat és javaslatokat Megrendelővel
egyeztetnie kell.
2.20. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő igényeket a Megrendelő által kijelölt
személlyel minden esetben köteles írásban egyeztetni és elfogadtatni.
2.21. A Vállalkozó köteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett területrészeket
biztonságosan leválasztani. Vállalkozó a kivitelezéssel érintett területek és az építési
területen tárolt anyagok és eszközök állag- és vagyonvédelmét biztosítja.
2.22. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során a munkaterületet, akadályoktól
mentes állapotban tartani és ennek megfelelően tárolni eszközeit, illetve anyagait. Az
anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége, a tervezett megoldást a
Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A Vállalkozó köteles a munkaterületről eltakarítani
és eltávolítani minden törmeléket, hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes
létesítményt, amely a továbbiakban a kivitelezéshez nem szükséges. A Vállalkozó
köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok jogszabályszerű - elszállítására
(elszállíttatására), valamint az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról
haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját
költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.
2.23. A Vállalkozó köteles a kivitelezést olyan módon végezni, hogy a munkavégzés
területéről a lehető legkevesebb szennyeződés jusson ki a környező területekre. A
Vállalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes és hatályos közlekedési,
környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, hatósági határozatban foglaltakat és
munkája során azokat maradéktalanul alkalmazni.
2.24. Az esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére
vonatkozóan Vállalkozó köteles minden vonatkozó előírást betartani. Vállalkozó
köteles biztosítani azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során keletkező
zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke nem haladja meg a jogszabályokban
előírt határértékeket.
2.25. Amennyiben a munkavégzéshez közművek kiiktatása szükséges, Vállalkozó köteles
felvenni a kapcsolatot a helyileg illetékes szolgáltató, üzemeltető vállalatokkal
(villamos-, gáz-, víz-, csatorna-, hőszolgáltató) a Megrendelő egyidejű értesítése
mellett.
2.26. Vállalkozónak a felmerülő hatósági engedélyek megszerzéséhez minden szükséges
iratot, dokumentumot Megrendelő rendelkezésre kell bocsátani olyan határidőben és
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minőségben, ami az engedélyek adott határidőben történő megadását nem
akadályozzák.
2.27. Vállalkozónak az un. aktiváláshoz szükséges adatokat papír alapon és elektronikus
alapon a Megrendelő által a sikeres műszaki átadás-átvételt követően biztosított
nyomtatványokon rendelkezésre kell bocsátania.
2.28. Amennyiben Vállalkozó nem a feltételek szerinti minőségben teljesít, vagy a
szerződésben meghatározott műszaki tartalmat a nyertes ajánlatától eltérő, lényegesen
értéktelenebb megoldással a Megrendelő tudta és beleegyezése nélkül helyettesíti, a
Megrendelő jogosult az adott munkát, munkarészt a Vállalkozó által visszabontatni és
újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni..
2.29. Amennyiben a szerződésben foglaltak a tervdokumentációban vagy a Vállalkozó
nyertes ajánlatában meghatározott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem
teljesíthetők, Vállalkozó más anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendelő
előzetes jóváhagyásával használhat fel, illetőleg építhet be. Vállalkozó köteles
gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök,
gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok
beszerzéséről, esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések,
eszközök, gépek kezelési-karbantartási leírását, utasítását. Vállalkozó az építési
beruházás azon részei esetében, melyek alkalmasságát próbaüzemmel kell igazolni amennyiben arról a vonatkozó szabványok vagy előírások másként nem rendelkeznek
– jogszabályi feltételeknek megfelelő időtartamú próbaüzemet köteles biztosítani. A
kivitelezéssel összefüggő minden vizsgálat költsége, így különösen a vizsgálati
bizonyítványok, megfelelőségi igazolások, próbaüzem költségei, a Vállalkozó
kivitelezőt terhelik. Ezen vizsgálatok költségeit a vállalkozói díj, mint átalányár
magában foglalja.
2.30. A Vállalkozó felelős: az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és
folytatásáért, amennyiben az előírás az építési napló vezetéséért, kivitelezői
jogosultságának meglétéért, valamint az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült
szerkezetek, berendezések, építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos
használhatóságáért.
2.31. Megrendelő vagy a nevében eljáró megbízottja a munka végzését bármikor
megtekintheti, és ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően
történik-e. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Felek a munkavégzéssel
kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást kötelesek egymással
közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és a megbízottja számára az ellenőrzést
lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni.
2.32. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy jelen vállalkozási szerződés teljesítését - ideértve a
teljesítéssel összefüggésben keletkezett dokumentumokat és bizonylatokat is – a
Megrendelő bármikor ellenőrizze. Vállalkozónak biztosítania kell továbbá, hogy az
erre jogosult szervek, szervezetek ellenőrzési, vizsgálati jogosultságukat a rájuk
vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően teljesíthessék. Vállalkozó
az esetleges ellenőrzés, vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést, vizsgálatot az
erre jogosult szervek, szervezetek részéről tűri, illetőleg a kért felvilágosítást megadja,
a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén
másolatban átadja.
2.33. A kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható,
aki a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb
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feltételekkel, továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen
utasítási joggal rendelkezik.
Vállalkozó műszaki vezetője:_____________________________________________
Kamarai regisztrációs száma: ____________________________________________
2.34. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás azonban nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha
a Megrendelő vagy megbízott képviselője utasítása jogszabályt, hatósági határozatot
sért, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, Vállalkozó az utasítást és az azt
megtagadó jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni. Ha a Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
2.35. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.
2.36. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult.
Vállalkozó által megjelölt alvállalkozók és az általuk végzendő munkanemek:
- __________________________________
- __________________________________
2.37. A Vállalkozó kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
2.38. Vállalkozó a munka befejezését követően köteles az építési munkaterületet az eredeti
állapotnak megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően a Megrendelő birtokába bocsátani.
2.39. Felelősségbiztosítás: Vállalkozó Felelősségbiztosítási – jelen szerződés
követelményeinek
megfelelő
kötvényének
száma:______________________________________________
A Biztosító megnevezése:________________________________________________
(Vállalkozó felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó kötvényét a jelen
szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelőnek bemutatja.)
Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
Megrendelő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
2.40. Vállalkozónak rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott feladatra
vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett felelősségbiztosítással a műszakiátadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szólóan, összesen legalább a megajánlott
ár összege szerinti évenkénti és húsz (20) millió Ft káreseményenkénti építőipari
kivitelezési és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítással. A
felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a nyertes ajánlattevő, valamint a
Közbeszerzésekről szóló törvény szerinti alvállalkozók és a Polgári Törvénykönyv
szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A
felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvény a szerződés mellékletét képezi.
(322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§)
2.41. Amennyiben Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti
kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a
szerződéskötéstől való visszalépést jelent.
3. A Megrendelő jogai, kötelezettségei
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3.1.

Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és az elfogadott
teljesítést követően a vállalkozói díjat megfizetni.

3.2.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó által írásban kért információt
a lehetőségekhez képest 3 (három) munkanapon belül az igényelt dokumentum
átadásával, vagy a Megrendelő megfelelő alkalmazottainak/megbízottjainak
rendelkezésre állásával megadja.

3.3.

Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet alkalmas állapotban
a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

3.4.

Megrendelő jogosult Vállalkozó szerződésszerű teljesítését – Vállalkozó szükségtelen
zavarása nélkül – bármikor ellenőrizni.

3.5.

A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat.
Ezen utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben
foglaltakkal. A Vállalkozó köteles – hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem
lehetetlen – a Megrendelőnek a szerződéssel összhangban tett utasításait betartani.
Ezen utasítások nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetőleg nem
tehetik a teljesítést terhesebbé.

3.6.

Megrendelő köteles a folyamatban lévő Munkát – a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint –Műszaki ellenőre útján ellenőrizni.

3.7.

A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési
tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok,
hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési tervdokumentáció
betartását.

3.8.

Megrendelő kizárólag a szerződésben foglalt Munkák teljes elvégzését fogadja el
szerződésszerű teljesítésnek. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a 191/2009 (IX.15.)
Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell elfolytatni. A Vállalkozó általi
készre jelentést követően a Felek megállapodása szerint kerül sor a Munkák átadásátvételére a megvalósítás helyszínén. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó nem
szerződésszerű teljesítését visszautasítani és a jelen szerződésben foglalt
jogkövetkezményeket alkalmazni.

3.9.

A teljesítés helye: Kunfehértó
4. A vállalkozási díj összege, és annak fizetési feltételei

4.1.

Megrendelő a vállalkozói díj fedezetével pályázati forrásból rendelkezik.

4.2.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződés alapján az alábbiakban
meghatározott vállalkozói díjra jogosult a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján:
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei tekintetében a Ptk. 6:130 (1) - (2) §
rendelkezéseit tekintik Felek magukra nézve irányadónak.
A vállalkozási díj megállapításának alapja, a vállalkozó által beárazott költségvetési
kiírás.

4.3.

A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt munkákat egyösszegű ajánlata alapján végzi
el. Vállalkozót megillető ellenszolgáltatás átalánydíj. Megrendelő egyéb jogcímen
semmilyen térítést nem fizet.
vállalkozói díj:
nettó: ……………………..
Ft, azaz……………………….. forint
A kifizetés kapcsán a fordított ÁFA szabályai érvényesülnek.
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( Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.)
4.4.

A Vállalkozói díj esetében tartalékkeret kikötésére nem került sor.

4.5.

A Vállalkozó előleget kér / előleget nem kér (a megfelelő aláhúzandó)
Amennyiben kér, úgy annak mértéke és összege: a nettó ellenszolgáltatás összegének
10 %-a, azaz nettó ……………. Ft, azaz nettó ………………………………… forint.

4.6.

A Megrendelő kötelezi magát, miszerint a Vállalkozó szerződésszerű szolgáltatását
követően a munkákat átveszi és azért a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói
díjat időben és rendben kifizeti.
Az elszámolás kapcsán Felek az alábbi jogszabályok figyelembe vételével kell, hogy
eljárjanak:
•
•
•
•
•

4.7.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és vannak
végrehajtásáról szóló 368/2011 ( XII. 31. ) kormányrendelet,
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII tv.,
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről

A teljesítés során 4 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a
végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának
megfelelő összegről az áfa nélküli vállalkozói díj 25-%-át elérő megvalósult teljesítés
esetén
- a 2. résszámla benyújtásának lehetősége: befejező 50 %-ának megfelelő összegről
az áfa nélküli vállalkozói díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
.- 3. résszámla benyújtásának lehetősége: befejező 75 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli vállalkozói díj 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén
- 4. résszámla benyújtásának lehetősége: befejező 100 %-ának megfelelő összegről az
áfa nélküli vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
A végszámla összegéből kerül visszavonásra az előleg.
A végszámla elismerésének feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási
és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület
rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása.

4.8.

A Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat
Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az
átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást,
nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. A
Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az
átadás-átvétel teljes egészében, sikeresen megtörtént.
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4.9.

A kifizetés pénzneme: a forint (HUF). A szerződés finanszírozása / a támogatás
módja: utófinanszírozás.

4.10. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az ajánlati műszaki dokumentációban és az ajánlatban
szereplő valamely munkarész elmaradása esetén nem tarthat igényt az adott
munkarészre eső vállalkozási díjra. Az ajánlatkérő a megfelelően igazolt teljesítés
alapján benyújtott számlát fogadja el.
4.11. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1)–(2) bekezdés szerinti kamat
és költségátalány felszámítására jogosult.
4.12. Jelen szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott adataiban
(a nevében, cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 3 (három)
naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztása
esetén a számlát a Megrendelő visszautasíthatja.
4.13. Az alvállalkozói kifizetések vonatkozásában az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B
pont szerint kell eljárni.
4.14. Megrendelő előírja, hogy a Kbt. 136. § (1) alapján Vállalkozó
a) 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;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
(2) 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.
4.15. A számlának mind formailag, mind tartalmilag meg kell felelnie az Általános
Forgalmi Adóról szóló törvényben foglalt előírásoknak.
4.16. A Vállalkozó köteles benyújtani a szerződésszerű teljesítés tényét igazoló, a
Megrendelő által előírt tartalmi elemekkel rendelkező, aláírt teljesítési igazolást is.
Ezek hiányában a számlát a Megrendelő nem fogadja el.
4.17. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy az általa megadott vállalkozói díj a befejezési
határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon
munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés Vállalkozó kivitelező
kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában
meghatározott munkák teljes körű megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni
körülményeket és adottságokat. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve az
esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő
felhasználói díjat is ). A Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomással bír arról, hogy a
vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen
más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. A vállalkozói díj tételezését és
műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat
tartalmazz, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a
rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka és anyagköltséget
tartalmazza.
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5. A szerződés teljesítése
5.1.

Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően
a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel – benyújtott
ajánlatának megfelelően a munkaterület átadásától számított, a műszaki átadásátvétel időtartamával együtt 6 ( hat )
hónapon belül, azaz legkésőbb
_____________________(végteljesítési dátum) végzi el a jelen szerződésben foglalt
rendelkezések figyelembe vételével a kivitelezést.

5.2.

A teljesítés időpontja a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásának időpontja.

5.3.

A szerződő feleknek a készre jelentés és a műszaki átadás-átvétel során az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet előírásai (
alapvetően 32-33 § ) szerint kell eljárniuk.

5.4.

A fentiekben írt időpontra a Vállalkozó köteles teljesíteni, s átadni:
 jegyzék szerint a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási
dokumentációját, ezen belül Valamint a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
aláírt és felülbélyegzett műszaki megvalósulási dokumentációt, stb.
 a vállalkozó köteles a felhasznált anyagok minőségét minőségi tanúsítványok,
szállítólevelek, műbizonylatok átadásával igazolni,
 esetleges engedélyeket, nyilatkozatokat, megvalósulási dokumentációt.

5.5.

Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt,
amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal,
pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

5.6.

Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül az elvégzett munkát a Felek utófelülvizsgálati eljárás keretén belül felülvizsgálják. A Megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót.

5.7.

Az átadási dokumentációban szereplő minden dokumentumnak magyar nyelvűnek kell
lennie.

5.8.

A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák
maradéktalan teljesítése.

5.9.

Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó kivitelező teljesítésétől, vagy az
erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban
köteles nyilatkozni.

5.10. Megrendelő kiköti, hogy vállalkozó teljesítése során a Megrendelő a keletkező szerzői
jogvédelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik
személynek átadható felhasználási jogot szerez, valamint Megrendelő jogot szerez az
alkotás(terv) átdolgozására. Felek egyetértenek azzal, hogy ha a Megrendelő bármely
okból nem valósítja meg, vagy részleteiben valósítja meg a projektet, akkor a szerzői
jogvédelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra
vagy az általa megjelölt személyre.
5.11. Megrendelő a Ptk. 6:247 § (3) bekezdésétől eltérően megtagadhatja az átvételt a
kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal
összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
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5.12. Amennyiben Megrendelő a munkák szerződésszerű teljesítést állapítja meg, úgy
kiállítja az erről szóló (műszaki) teljesítési igazolást.
A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása nem jelent Megrendelő részéről – lemondást a szerződésszegésből eredő igények
érvényesítéséről.
5.13. A jelen szerződésben meghatározott építési munka akkor tekintendő teljesítettnek,
amennyiben a Vállalkozó azokat hiánytalanul és a műszaki leírásnak megfelelő
minőségben, hibamentesen elkészítette, továbbá – adott esetben – sikeresen lefolytatta
az adott munkarész üzemképességének igazolására vonatkozó üzemi próbát és a
szükséges hatósági használatba vételi eljárásokat, valamint a Megrendelő vagy
nyilatkozattételre jogosult képviselője a műszaki ellenőr javaslatára kiállított igazolást
aláírta.
5.14. A műszaki (teljesítési igazolás kiállítására a Megrendelő részéről a műszaki ellenőr
jogosult.
5.15. Megrendelő előteljesítést elfogad.
6. Munkák módosítása
6.1.

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott munkákon olyan
módosításokat hajt végre, amelyekhez a Megrendelő előzetesen, írásban nem járult
hozzá, a Megrendelő saját kezdeményezésre követelheti a bontást, a kijavítást, a
szerződés pontos megvalósításához szükséges újrakezdést, tekintet nélkül arra az
árcsökkentésre, amelyet azon bontások, kijavítások, vagy újrakezdések miatt
követelhet, amelyek az építmény minőségét ronthatják.

6.2.

A Megrendelő nem tartozik a Vállalkozónak többletfizetséggel az engedély nélkül
végzett módosított munkákért, ha azok többlet költséget okoztak a Vállalkozónak az
eredeti költségekhez képest.
7. Építési napló és Műszaki ellenőr

7.1.

A Munkaterületen a Vállalkozó Felek egyező akarata alapján a 191/2009 (IX.15.)
Korm. rendelet és mellékletei szerinti előírásoknak megfelelő építési naplót vezet,
melyben rögzítésre kerül a beruházást érintő minden lényeges tény, körülmény.

7.2.

Az építési naplóba a Vállalkozó, a Megrendelő, és a műszaki dokumentációban
szereplő műszaki leírásokat készítő tervező, valamint a műszaki ellenőr jogosult
bejegyzést tenni.
Az építési naplóba bejegyzést tehet:
Megrendelő képviselője:________________________________________________
Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr: __________________________
Névjegyzéki szám:
Telefon:
NÜJ száma:
Vállalkozó felelős műszaki vezetője: ______________________________________
Névjegyzéki szám:
Telefon:
NÜJ száma:

7.3.

A műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a
szerződést, és a kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, a szerződésben és a műszaki
dokumentációban meghatározott szabványokat, előírásokat és a hatósági engedélyeket,
ellenőrizze, hogy a Vállalkozó megfelelő minőségben végzi-e a munkát, ellenőrizze az
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egyes szakaszok elkészültét, és a Vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett
összegek helytállóságát.
7.4.

Megrendelő, illetve a nevében eljáró műszaki ellenőr köteles a munkaterületet a
jogszabályi előírások szerint ellenőrizni és az ellenőrzéskor az építési naplóban a
Vállalkozó bejegyzéseit igazolni. A Vállalkozó minden olyan körülményről, amely a
teljesítési határidő betartását veszélyezteti, az építési naplóba történő bejegyzésen
kívül, közvetlenül szükség szerint telefonon is köteles értesíteni a műszaki ellenőrt. A
Megrendelő jogosult a munkák végzését bármikor – napszaki és időszaki korlátozás
nélkül – ellenőrizni vagy ellenőriztetni.
8. Törvényes és szerződéses biztosítékok

8.1.

Kötbér: Vállalkozó a 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát
arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a
kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

8.2.

Felek megállapodtak abban, hogy, amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért
felelős – késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A
késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt, a meghatározott végteljesítési
határidőtől számítva a teljes nettó vállalkozási díj 1 %-a (egy %-a) minden
késedelemmel érintett minden megkezdett naptári nap után, A 10 napot meghaladó
késedelem esetén megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
mely okán a Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz köteles.

8.3.

Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a (húsz százaléka).
Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb
jogait is. A szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó
szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A
késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
Megrendelő elállása vagy felmondása esetén a Vállalkozó köteles a díj arányos
részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal,
hogy a kártalanítás az ajánlati (vállalási) díjat nem haladhatja meg.

8.4.

A megkötésre kerülő szerződés esetén a Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles
közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.

8.5.

Jótállás: Ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi
beépített dolog, illetve az elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől
számított ____________________________________hónap jótállást vállal a Ptk.
6:171-173.§-ok figyelembe vételével ennek értelmében a jótállás időtartama alatt a
jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint
köteles helytállni a hibás teljesítésért.

8.6.

Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási
igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

8.7.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő
határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől
számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő
már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
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8.8.

A jótállási kötelezettség nem érinti az ajánlatkérőt megillető kellékszavatossági, ill.
külön jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat és azok
érvényesíthetőségét.

8.9.

A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek
kijavítását 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon
belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult – Vállalkozó értesítése mellett
– a saját költségére a munkát mással elvégeztetni.

8.10. A műszaki átadás-átvétel időpontjában, illetve a jótállási időn belül észlelt hibákat,
hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának,
illetve pótlásának határidőit, illetve az igényelt díjleszállítás összegét. A jótállás
időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását
– amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi – 5 napon belül köteles megkezdeni
és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni.
8.11. A jótállás kiterjed a Megrendelő által jelzett valamennyi hibára, akár az átvételi
jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akár az átvételt követő utólagos
megjelenésük írásbeli közlése miatt.
8.12. A nem megfelelő mennyiségi és minőségi vállalkozói teljesítés esetén a Megrendelő
jogosult a vállalkozói díjat arányosan csökkenteni. Abban az esetben, ha a Vállalkozó,
aki az építési szakmai ismereteket teljes körűen ismeri, kellő gondossággal eljárva,
észlelhette volna valamely a Műszaki Dokumentációban szereplő terv
szakszerűtlenségét,
hiányosságát,
ellentmondásosságát,
pontatlanságát
és
Megrendelőtől nem kért egyeztetést, úgy köteles minden, a műszaki megoldás
meghatározásának elmulasztásából eredő kárt, többletköltséget viselni.
8.13. Ajánlatkérőnek teljes kártérítési kötelezettséget kell vállalnia a szerződésből
kapcsolatosan felmerülő károkért, függetlenül attól, hogy az az ajánlatkérőre vagy
harmadik személyekre háramlik.
9. Szerződés módosítása, szerződésszegés és jogkövetkezményei, megszűnés
9.1.

Felek tisztában vannak azzal, hogy a jelen hatályos szerződés módosítására csak a Kbt.
141. §, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 28. §-a előírásainak megfelelően
kerülhet sor.

9.2.

Felek jelen vállalkozási szerződést csak az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban foglalt feltételek, illetve a vállalkozói ajánlat alapján és kizárólag
abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény
folytán a szerződés teljesítése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti,
figyelemmel a Kbt. 141 §-ában foglaltakra. Előre nem látható oknak minősül, ha a
szerződés teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális
örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján
feltételezhető, hogy az kulturális örökségi értéknek minősül.

9.3.

Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdés a.)-c.) pontjai szerinti esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk.- ban foglaltak szerint elállhat a szerződéstől.

9.4.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk.- ban foglaltak szerint- attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok áll fenn és ezért ki kellett volna
zárnia közbeszerzési eljárásból.

9.5.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon, ha
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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 személy, vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62 § (1)
bekezdés k.) pont kb.) alpontjában meghatározott feltétel.
9.6.

A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.7.

A jelen vállalkozási szerződés megszűnik, ha
- a szerződésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek
- a teljesítés lehetetlenül,
- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

9.8.

Jelen szerződést a Megrendelő – a Vállalkozó előzetes értesítése mellett – jogosult
azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha erre a Vállalkozó súlyos
szerződésszegése okot szolgáltat, különösen ha a Vállalkozó ellen felszámolási, vagy
végelszámolási eljárás indul, jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettségét
megsérti, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést
vagy a szerződés céljainak elérését nagymértékben veszélyezteti, félbehagyja a
munkát, vagy a megrendelő utasításának nem tesz eleget, késedelem esetén a kitűzött
póthatáridőre sem teljesít, hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem
javítja ki, Vállalkozó kivitelező a jelen szerződésben foglaltakat neki felróható okból
nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti.

9.9.

Az azonnali felmondást megelőzően a szerződésszegő felet határidő tűzésével írásban
fel kell szólítani a szerződésszerű teljesítésre-kivéve, ha a Vállalkozó ellen
felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul. Az azonnali hatályú felmondás a
határidő leteltét követően közölhető.

9.10. A Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkezett szerződésszegésből eredő károk
megtérítésére a Ptk. –ban foglalt kártérítés általános szabályai szerint.
9.11. A Megrendelő választása szerint a szerződéstől elállhat, vagy azt felmondhatja, ha a
teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak
olyan számottevő késéssel tudja megkezdeni és/vagy elvégezni, hogy a teljesítés
emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében.
9.12. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és
- a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült
fel, a Vállalkozó kivitelezőt az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos
része illeti meg;
- a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó kivitelező érdekkörében merült fel, díjazásra
nem tarthat igényt;
- a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozó
kivitelezőt a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a
Vállalkozó kivitelező a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított,
továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség
nélkül kereshetett volna.
9.13. A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott mű tekintetében a kárveszély a
teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő
és a Vállalkozó kivitelező között.
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9.14. A jelen szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén Felek kötelesek teljes körűen
elszámolni egymással.
9.15. Ha a megrendelő a munkaterületet a vállalkozó felszólítása ellenére nem biztosítja, a
vállalkozó elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet.
10. Kapcsolattartás
10.1. A Felek a szerződés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő
személyek részére, a következő címre kötelesek eljuttatni:
A Megrendelő részére:
név:
cím:
telefon:
Műszaki, kivitelezési kérdésekben továbbá:
név:
cím:
telefon:
A Vállalkozó részére:
név:
cím:
telefon:
10.2. A Felek az értesítéseiket ajánlott postai küldeményként, vagy e-mailon, vagy kézbesítő
útján kötelesek a másik félhez eljuttatni.
10.3. Az értesítéseket akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a postai küldemény feladását
az „Ajánlott küldemény” aláírt tértivevénnyel igazolja, a faxon elküldött értesítés
vételét a másik fél faxon, vagy a következő építési naplóbejegyzésében visszaigazolta,
a kézbesítő útján történt kézbesítést pedig írásbeli átvételi elismervény igazolja.
10.4. A Felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett
változásokat kötelesek a másik féllel közölni.
10.5. Üzleti titoktartás
10.5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban
tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
és az egyéb, adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
10.5.2. A jelen szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomására jutott bizalmas
információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve
azon információkat, adatokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő.
10.5.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő a Kbt. 43. § (1)
bekezdésének f) pontja alapján köteles a jelen vállalkozási szerződés teljesítésére
vonatkozó adatait annak megkötését követően a honlapján közzétenni. A jelen
vállalkozási szerződés teljesítésére vonatkozó adatok a Kbt. 43. § (2) bekezdése
értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, melyek nyilvánosságra
hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.
10.5.4. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a másik fél kifejezett előzetes engedélye
nélkül, akár a szerződés fennállása alatt, akár annak megszűnése után, nem fed fel
más személy számára, vagy egyéb módon nem használ fel olyan, a másik félre
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vonatkozó bizalmas információt, amely a szerződés alapján jutott közvetlenül, vagy
közvetetten tudomására, kivéve, ha a felhasználás célja a szerződésen vagy
jogszabályon alapuló jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése.

10. Vegyes rendelkezések
11.1. Amennyiben a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek
minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés
érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és
kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb
álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve,
ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a Felek
egyáltalán nem kötötték volna meg.
11.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi
a) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5)
bekezdésében, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltakat, azaz az Állami
Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési
jogosultságát, valamint
b) az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében és az I. melléklet III.
Gazdálkodási adatok 4. pontja alapján, a jelen szerződés lényeges tartalmáról
szóló tájékoztatást, illetőleg azt, hogy a nyilvánosságra hozatalt a
Megrendelő még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.
12.

Egyéb rendelkezések

12.1. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomásul veszi és hozzájárul a jelen szerződéssel
kapcsolatos adatok (neve, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama,
és esetleges módosulásuk) közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez, és azok 5
éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez.
12.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében elsődlegesen
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII, törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó
rendelkezései,
- az építőipari kivitelezési tevékenységekről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendelet,
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet továbbá
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről
- a tárgykört szabályozó egyéb jogszabályok
mindenkor hatályos előírásai az irányadóak.
12.3. Felek jogszabályi feltételek fennállása esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező
jogvitájuk rendezése érdekében elsőlegesen mediátori közreműködést kötik ki, ennek
eredménytelensége setén bírósági kikötésük: Felek jelen szerződésből eredő esetleges
jogvitáikat tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek megállapodnak abban, hogy a
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szerződésből eredő jogvitáik elbírálása kapcsán- hatáskörtől függően – a Kiskunhalasi
Járásbíróság, vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.4. Jelen szerződés a mellékletek nélkül 5 (öt) darab egymással teljesen megegyező,
eredeti példányban készült. A szerződés példányaiból Megrendelőt: 3. (három) darab,
Vállalkozót 2 (kettő) darab eredeti példány illeti meg.
12.5. A szerződést a szerződő Felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után – jogosult
képviselőiken keresztül – mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot
jóváhagyólag és cégszerűen írták alá. Jelen szerződés amennyiben Felek nem
együttesen írják alá, úgy az az utolsóként aláíró fél aláírásának időpontjával lép
hatályba.
Kunfehértó, 2019. ________________
_______________________

____________
______________________

Kunfehértó Község Önkormányzata,
Képv: Huszár Zoltán polgármester
Megrendelő

Vállalkozó

Ph.

Ph.

Jelen szerződés mellékletei:
- Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata ( kiterjesztve a jelen
kivitelezés helyszínére )
- átláthatósági nyilatkozat
Jogi ellenjegyző:
Pénzügyi ellenjegyző:
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Nyilatkozatok
„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
A Kbt. 57. § (1) bekezdés szerint igazolás és nyilatkozatminták jegyzéke:
A nyilatkozatokat nem szerkeszthető pdf formátumban szükséges csatolni.
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. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (3) bek.)
Minta
EKR rendszeren keresztül,
2. Felolvasólap
ajánlatkérő által megadott
sablon alapján
3. Ajánlattevői információs adatlap
1. sz. melléklet
EKR rendszeren keresztül,
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői
4.
ajánlatkérő által megadott
nyilatkozat
sablon alapján
Nyilatkozat a kizáró okokról (EKR nyilatkozat
5.
2. sz. melléklet
kiegészítéseként)
6. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján
3. sz. melléklet
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdésére
7.
4. sz. melléklet
vonatkozóan
Ajánlattevő igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok
tekintetében:
Ajánlattevő nyilatkozata
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden EKR rendszeren keresztül,
8. ajánlattevő külön-külön) nyilatkozata, hogy nem ajánlatkérő által megadott
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá
sablon alapján
Az ajánlattevő nyilatkozata továbbá, hogy nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót
és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet.
Nyilatkozat a gazdasági, pénzügyi, illetőleg a műszaki,
9. szakmai alkalmassági követelmények
5. sz. melléklet
megfelelőségéről
Nyilatkozat, hogy az előírt dokumentum a
10.
6. sz. melléklet
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető
Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a
EKR rendszeren keresztül,
11. cégügyben változásbejegyzési eljárás van – e
ajánlatkérő által megadott
folyamatban
sablon alapján
12. Ajánlattevő nyilatkozata az előlegről
7. sz. melléklet
13.

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

8. sz. melléklet

14.

Nyilatkozat az ajánlatról

9. sz. melléklet

15.

Aláírási címpéldány

Csatolandó

16.

Árazott költségvetés (excel és pdf formátumban is)

Csatolandó
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1. sz. melléklet

Információs adatlap

1

„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Ajánlattevő*
Neve:
Címe:
Székhelye:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
WEB lap:
Vezető tisztségviselő neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Adószám:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
nyilvántartó cégbíróság megnevezése
Nyertességünk esetén a szerződésbe kerülő
számlavezető pénzintézet neve, számlaszám:

Kelt: __________, ____________

________________________________
cégszerű aláírás

1

Ajánlattevő és közös Ajánlattevők részéről külön – külön ki kell tölteni.
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2. sz. melléklet

Nyilatkozat a kizáró okokról
„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott

...............................(név),

mint

a(z)

.....................................................

2

Ajánlattevő/közös ajánlattevők cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre3 jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom
hogy az általam képviselt ajánlattevő/közös ajánlattevők nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés b), c) és g)-q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
( Jogszabályhelyet a nyilatkozat hátoldala tartalmazza .)

Kelt: ________________________, ________________________

_______________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki

2
3

Megfelelő aláhúzandó!
Megfelelő aláhúzandó!
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b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha
tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási
eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes
joga szerint hasonló helyzetben van;
g)4 közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h)5 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az
eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig,
vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának
megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban:
hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási
kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki
leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában
elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali
folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban,
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a
Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről
szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb)6 olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l)7 harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi
ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő
befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő
versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n)8 a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé
vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal
bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101.
cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást
feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt.
78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p)9 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a
szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy
annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;
q)10 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e
törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.
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3. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján11
„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott_________________________________________________________________mint
a(z)________________________________________________________________________
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt
ajánlattevő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban alvállalkozót
nem vesz igénybe / igénybe vesz

*

a szerződés teljesítéséhez.
Amennyiben szerződéskötésre kerül sor harmadik személlyel a szerződés teljesítéséhez, az az
alábbi részekre terjed ki.

1. _____________________________________
Az igénybe venni kívánt, az ajánlattételkor ismert alvállalkozó neve**:
_______________________________
címe: _______________________________
adószáma: _______________________________
2. _____________________________________
Az igénybe venni kívánt, az ajánlattételkor ismert alvállalkozó neve**:
_______________________________
címe: _______________________________
adószáma: _______________________________

Kelt: ________________________, ________________________

_______________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása
*

Megfelelendő aláhúzandó
**Abban az esetben töltendő, ha az alvállalkozó az ajánlat benyújtásakor már ismert. Amennyiben a bevonni
kívánt alvállalkozó az ajánlattételkor nem ismert, ajánlatkérő előírja a szerződéskötés feltételeként, hogy a
nyertes ajánlattevő köteles a megnevezni az igénybe venni kívánt alvállalkozót.

11

Közös ajánlattevőknek külön-külön kell jelen nyilatkozatot megtenniük.
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4. sz. melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata
a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan
„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában az általam képviselt
………………………………………...................................... (Ajánlattevő neve)
- az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni:
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
más szervezet
megnevezése:

Alkalmasság
igazolásában részt
vevő más szervezet
székhelye, adószáma

Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölése, amely alkalmassági
követelmény igazolása érdekében
ajánlattevő a szervezet erőforrására (is)
támaszkodik

vagy
- az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet
kapacitására nem kíván támaszkodni.

Kelt: __________, ____________

________________________________
cégszerű aláírás
/Értelemszerűen kitöltve./
Amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolnia kell az ajánlatban
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt, kivéve a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt esetet (a pénzügyi alkalmasság
igazolása).
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5. sz. melléklet

Nyilatkozat a pénzügyi, gazdasági, valamint a műszaki, szakmai
alkalmassági követelmények megfelelőségéről
„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott

...............................(név),

Ajánlattevő/közös

ajánlattevők12

mint

a(z)

cégjegyzésre/nevében

.....................................................
nyilatkozattételre13

jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom
hogy az általam képviselt ajánlattevő/közös ajánlattevők a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásában meghatározott megfelel/megfelelnek a felhívás III. pontjában
meghatározott gazdasági, pénzügyi, és műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek.

Kelt: ________________________, ________________________

_______________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

12
13

Megfelelő aláhúzandó!
Megfelelő aláhúzandó!
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6. sz. melléklet

Nyilatkozat, hogy az előírt dokumentum a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető14
„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

nyilatkozom,
hogy cégünk a céginformációs szolgált honlapján megismerhető.

Kelt: ________________________, ___________________

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

14

Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell megtennie.
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7. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
ELŐLEGRŐL
„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve,
címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy
a
fenti
tárgyban
indított
közbeszerzési
………………………………………..............................................
ajánlattevők neve)

eljárásban
a
(Ajánlattevő/közös

a) nem kíván előleget igénybe venni
(vagy)
b) előlegszámlát kíván benyújtani, amelynek összege a nettó ellenszolgáltatási összeg 10 %-a,
azaz nettó ................................................ forint.

Kelt, ……………………

.............................................
cégszerű aláírás/aláírás
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8. sz. melléklet

Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője

nyilatkozom,
hogy a fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyertességem esetén rendelkeznie
fogok a szerződésben meghatározott feladatra vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett
felelősségbiztosítással a műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szólóan,
összesen legalább a megajánlott ár összege szerinti évenkénti és 20 (húsz) millió Ft
káreseményenkénti építőipari kivitelezési és egyben nem vagyoni kárértékre vonatkozó
felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítás ki fog terjedni a Közbeszerzésekről szóló
törvény szerinti általam bevont alvállalkozók és a Polgári Törvénykönyv szerinti valamennyi
teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítás meglétét
igazoló kötvény a szerződés mellékletét képezi.

Kelt: _________________, ________________

___________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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9. sz. melléklet

Nyilatkozat az ajánlatról
„Belterületi kerékpárút építése Kunfehértón” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő/közös ajánlattevő neve,
címe) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosultképviselője

nyilatkozom,
hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban a létesítményt és a terveket megismertük, az
ajánlatot ennek alapján készítettük el, az árajánlatunk teljes körű munkavégzésre vonatkozik
mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben.

Kelt: _________________, ________________

___________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás
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