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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a
sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva,
akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres
ajánlattételt.
Jelen dokumentáció az ajánlatkérő által elfogadott és a Közbeszerzési Értesítőben 2013. május 31.
napján KÉ 8695/2013. számon megjelent eljárást megindító felhívás alapján készült.
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan;
esetleges ellentmondás esetén az eljárást megindító felhívás rendelkezései az irányadóak.
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I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos közbeszerzési eljárás
eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel.
Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk.
1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot
nyújt be.
1.3. Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat és tervanyag,
melyet az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó a jelen eljáráshoz
kiadott eljárást megindító felhívás előírásait betartva megvásárolt. A dokumentáció
megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele.
A dokumentáció az Ajánlattételi dokumentációból, valamint az alapadatokat, okiratokat,
közbeszerzési műszaki leírást, a műszaki terveket, a költségvetési kiírást, mennyiségi
kimutatást tartalmazó tervdokumentációból áll.
A dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 74. § (1)
bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.
1.4. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az
ajánlatkérő között létrejövő vállalkozási szerződés.

2.

Az ajánlatkérő:
Ózd Város Önkormányzata
cím:
3600 Ózd, Városház tér 1.
telefon:
+36 48/574-106
fax:
+36 48/574-104
képviseli:
Fürjes Pál polgármester
e-mail:
molnar.eszter@ozd.hu

3.

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
cím:
1022 Budapest, Bimbó út. 68.
telefon:
+36 1/411 84 00
fax:
+36 1/411 84 01
képviseli:
Dr. Panácz István
e-mail:
fodor.gergely@provitalzrt.hu

4.

A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott
„Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható
irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok
elvégzésére.
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A közbeszerzési eljárás főbb mennyisége:
A Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)”
című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzése az alábbiak
figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint:
Főbb munkamennyiségek:
a)

32573,3 m nyomvonalas létesítmény (28261 m rekonstrukció; 4312,3 m bővítés); bekötő
vezeték 5422,3 m

Ivóvízvezeték gerincvezeték rekonstrukció csőbehúzással, nyíltárkos építéssel,
csőroppantással összesen 28261 fm hosszon, 5382,3 m bekötő vezetékekkel együtt alábbi
megoszlás szerint:
D315 KPE (P10) 2229,2 m (10061-10/2013.sz. vízjogi létesítési engedélyben lévő 545 m
vezetékhosszal együtt)
D225 KPE (P10) 14860,4 m
D160 KPE (P10) 4835,4 m
D110 KPE (P10) 4284,9 m
D110 KPE (P16) 889 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)
D90 KPE (P10) 898 m
D63 KPE (P10) 264,1 m
Ivóvízvezeték rekonstrukcióhoz tartozó bekötések összesen 5382,3 m hosszon az alábbi
megoszlás szerint:
D25 KPE (P10) 1957,4 m
D25 KPE (P16) 672 m (10059-9/2013. sz. vízjogi létesítési engedély alapján)
D32 KPE (P10) 1433,7 m
D63 KPE (P10) 1301,2 m
D90 KPE (P10) 6,1 m
D110 KPE (P10) 11,9 m
Új vízvezetékek építése összesen 4312,3 m hosszon 2 db frekvenciaváltós nyomásfokozó
állomással, az alábbi megoszlás szerint:
D110 KPE (P10) 173,9 m
D90 KPE (P10) 2296,5 m
D63 KPE (P10) 1841,9 m
Új vízvezetékek építéséhez tartozó bekötések összesen 40 m hosszon, az alábbiak szerint:
D32 KPE (P10) 40,0 m
b) Bolyki víztároló medence térfogatbővítése, meglévő medencék felújítása;
2x500 m3-es térfogatú téglalap alaprajzú vasbeton víztároló medence építése, zárkamrával,
osztóaknával, udvartéri vezetékekkel. 1x1000 m3 (2x500 m3-es körszimmetrikus) és 1x600
m3 térfogatú vasbeton víztároló medence gépészeti és építészeti felújítása.
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c)

10 db nyomásfokozó működésének hidraulikai felülvizsgálata, gépészeti, elektromos,
szükség szerint építészeti és irányítástechnikai korszerűsítése;

d) 17 db új vízmérő hely kialakítása;
17 db DN 100- DN 150 mm átmérőjű mennyiségmérő beépítése vasbeton aknákba meglévő
vízhálózaton
e) 67 db tolózár cseréje
67 db DN 100- DN 200 mm átmérőjű szakaszoló tolózár cseréje meglévő vasbeton
aknákban üzemelő vízhálózaton.
f) Üzemirányító rendszer kiépítése
Komplex üzemirányító rendszer kiépítése 10 db nyomásfokozó gépháznál, 6 db víztároló
medencénél, 17 db mennyiség-mérőhelynél központi irányítással. Vagyonvédelmi rendszer
kiépítése a nyomásfokozóknál, víztároló medencéknél.
g) Térinformatikai adatbázis kiépítése
Komplex térinformatikai adatbázis kiépítése
térinformatikai adatbázis építése szükséges.

200

km

vízhálózaton,

hierarchikus

További feladatok (Részletes leírás az ajánlattételi dokumentációban):
a)
-

Szervezési feladatok
Organizációs terv (földszállítási útvonalak, humuszdepóniák, felvonulási területek
megjelölése);
Kitűzési terv;
Megvalósulási tervek, üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése,
Az üzemeltetési engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és
ajánlatkérő részére történő átadása.

b) Szakfelügyeletek biztosítása
- Régészeti szakfelügyelet (ennek keretében az esetlegesen felmerülő megelőző mentő
régészeti feladatok ellátása is);
c)
-

A kivitelezés során felmerülő egyéb feladatok
A megvalósítást jelző táblák kihelyezése;
A PR feladatokat ellátó szervezettel együtt közreműködés a tájékoztató anyagok
kidolgozásában és részvétel a tájékoztató tevékenységben, rendezvényeken;
Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti
ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában valamint az aktiválásban.

Nyertes ajánlattevő ajánlata elkészítése során különösen vegye figyelembe a következő
járulékos munkák elkészítését is:
- felvonulás;
- vezetékek és a vezetéképítéssel összefüggő szomszédos ingatlanhatárok geodéziai
kitűzése;
- tömörségvizsgálatok - szabvány előírások szerint, vonalas létesítményeknél történő
mennyiségi és minőségi előírások szerint;
- szükséges beton és aszfalt minőségvizsgálatok elvégzése;
- kivitelezést követő helyreállítás, tereprendezés;
- az elkészült létesítmények bemérése alapján megvalósulási terv készítése;
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-

provizorvezetékek kiépítése és elbontása;
üzempróbák elvégzése;
minőségvizsgálatok, vízvizsgálatok végzése;
üzemelő vízvezetékekre történő rákötések, szakaszolások;
az Ózdi vízellátó rendszer nyomásemelésének járulékos munkái;
zöldkárok helyreállítása;
deponálás;
hulladékelszállítás és elhelyezés;
közterület használati díjak;
szakági közműbemérések, térinformatikai feldolgozás.

A forgalomterelési valamint forgalomkorlátozási előírásokat az ajánlattételi dokumentáció
III. kötetét képező Megrendelői követelmények 1.3.9. pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő más vállalkozóknak a térségben végzett egyidejű tevékenységével
kapcsolatos együttműködési kötelezettségét az ajánlattételi dokumentáció III. kötetét képező
Megrendelői követelmények 1.3.11. pontja tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során rendelkeznie kell az ajánlattételi
dokumentáció III. kötetét képező Megrendelői követelmények 2.8.1. pontja szerinti minőségellenőrzési tervvel.
A teljes mennyiség és a közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletesen
kifejtésre.
A nyertes ajánlattevő feladata a megvalósulási tervek elkészítése valamint az üzemeltetési
engedélyek beszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és ajánlatkérő részére
történő átadása.
A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó ajánlati ár 5 %a.
A becsült érték a tartalékkeret fenti mértékét is magában foglalja.
5.

Ajánlattevő feladata:
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást az eljárást megindító
felhívásban, a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározottak és annak részét képező
szerződés tervezet rendelkezései szerint, illetve a vonatkozó tervdokumentációban
meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok,
szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények
betartása mellett megvalósítani.
Ajánlattevő feladata kiterjed a vonatkozó tervdokumentációban meghatározott valamennyi
feladatra, abban az esetben is, ha azt a vállalkozási szerződés nem tartalmazza, illetve
esetleges azon feladatokra is, amelyeket a vállalkozási szerződés tartalmaz, azonban a
vonatkozó tervdokumentáció nem.

6.

A teljesítés helye és határideje:
A teljesítés helye: az eljárást megindító felhívás II.1.2) pontjában meghatározottak szerint.
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A teljesítés határideje: az eljárást megindító felhívás II.3. pontjában meghatározottak
szerint.
7.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat:
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a részajánlat tételének lehetőségét kizárja.
Ajánlattevő csak és kizárólag a dokumentációban meghatározott minőségi és mennyiségi
meghatározások szerinti ajánlatot terjeszthet elő.

8.

9.

Az ajánlat költségei
8.1

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, így az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos
összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga
semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így
különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy
eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben
ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

8.2

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan
sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges
jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

8.3

Az ajánlatkérő a dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 52. § (2) bekezdésében foglaltak
bekövetkezése esetén fizeti vissza az ajánlattevők részére. Ebben az esetben sem az
ajánlatkérő, sem a képviseletében eljáró a dokumentáció ellenértékének befizetése és
ezen összeg visszautalása közötti időszakra kamatot nem fizet az ajánlattevők részére.

8.4

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem
részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint
kezeli.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
9.1.

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó
előírásaival összhangban.

9.2.

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában meghatározottak
szerint biztosít.

9.3.

Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata,
vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására
sem.

9.4.

Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban
az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 45. § (3) bekezdésében
meghatározott határidő figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért
fordulhat az eljáróhoz, aki a kért információt az ajánlattételi határidő lejárta előtt
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ésszerű időben megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja.
Az írásbeli tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek fent hivatkozott
határidők figyelembevételével meg kell érkezniük ajánlatkérő megbízottjához fax
(1/411-8401) vagy e-mail (fodor.gergely@provitalzrt.hu), vagy kézbesítő útján.
Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás
iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében
szíveskedjen elektronikus úton szerkeszthető formátumban a fodor.gergely@provitalzrt.hu e-mail
címre is eljuttatni.
10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:
10.1.

Az ajánlat benyújtásának határideje:
2013. június 17. 11:00 óra

10.2.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a 10.1
pontban megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett.
Az ajánlat benyújtásának címe:
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.,
1022 Budapest, Bimbó út 68.

10.3.

Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:
Az ajánlatot írásban, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, a jelen
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében,
írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD
vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is
csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti –
papír alapú – példány az irányadó. A csomagoláson "AJÁNLAT – Ózd – kivitelezés”,
illetve "Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!" megjelölést kell
feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire az alábbi előírásokat kell alkalmazni:
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni,
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző,
illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére a 67-70. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet
hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az
ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében
szükséges;
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- Az ajánlatot a fent meghatározott számú példányban kell beadni, az eredeti
ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
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- Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot)
a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének
c) pontja, (2) bekezdésének c) és e) pontjai, (3) bekezdésének b) és d) pontjai szerinti
személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat
bizonyító iratot;
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
10.4.

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3)
bekezdése szerinti összes adatot.

11. Ajánlatok bontása
11.1.

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok
bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

11.2.

Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 62. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező
adatok kerülnek a felolvasólapról ismertetésre.

11.3.

Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési
időszakban kerül sor.

11.4.

Az ajánlatok bontásának helye:
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.,
1022 Budapest, Bimbó út 68.

11.5.

Az ajánlatok bontásának ideje:
2013. június 17. 11:00 óra

12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség
12.1.

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.

12.2.

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati kötöttség és
az ezzel kapcsolatos Kbt-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.
13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
13.1.

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott
írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával
ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 67. §
rendelkezéseinek megfelelően.
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14. Az ajánlatok értékelése
14.1.

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján,
az Ózd Város Önkormányzata által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe
véve, "az összességében legelőnyösebb ajánlat" szempont szerint értékeli az
alábbiak szerint:
Részszempont
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
Fenntarthatósági terv szakmai minősége

Súlyszám
7
3

14.2.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb
érték.

14.3.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot: az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám;
2012. június. 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, a 2. részszempont esetében a
sorbarendezés és a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok
elbírálásáról” (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június. 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti
arányosítás együttes alkalmazása a lent meghatározottak szerint:
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. részszempont esetén ajánlatkérő az ajánlatokat a sorbarendezés és a fordított
arányosítás együttes alkalmazásával értékeli az alábbiak szerint:
A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kiválasztása három szakértő bevonásával,
sorba rendezéssel történik, – a jelen dokumentáció II/3. pontjában meghatározott –
vizsgálati elemenként külön-külön. A szakértők a jelen dokumentáció II/3. pontjában
meghatározott szakmai szempontok (preferenciák) alapján rangsorolják az
ajánlatokat, azokhoz ajánlatonként és vizsgálati elemenként helyezésszámot rendelve
– ennek megfelelően a szakmailag legjobb ajánlat az 1., az ezt követő a 2. helyezést
kapja, és így tovább. Az egyes ajánlatok azonos helyezést is kaphatnak. A szakértők a
bírálat során indoklással ellátott szöveges értékeléssel támasztják alá az adott ajánlat
adott vizsgálati elemre kiosztott helyezési értékét. Mind a három szakértő az
ajánlatokat vizsgálati elemenként külön-külön sorba rendezi, az ajánlatkérő számára
előnyösebb ajánlatot előre sorolva, majd az egyes ajánlattevők helyezési számait
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összegzik. Az így kapott összegek szerinti emelkedő sorrendbe állítva az ajánlatokat
kialakul az egyes ajánlatok végső helyezése – ennek megfelelően a legkisebb összegű
helyezési számokat kapó ajánlat az 1., az ezt követő a 2. végső helyezést kapja, és így
tovább. Amelyik ajánlat a legkisebb végső helyezést (1) kapja, az minősül a
legelőnyösebb ajánlati tartalmi elemnek, tehát az az ajánlat kapja a maximális 10
pontot. A többi ajánlat pedig az alábbi képlet alkalmazásával kap pontot:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlatra adott végső helyezés (1)
Avizsgált: a vizsgált ajánlatra adott végső helyezés
Mintapélda 2. bírálati részszempont pontozására:
A1-A4: benyújtott ajánlatok
SZ1-SZ3: szakértők által adott helyezés
Vizsgálati elem
A munkavégzés során
alkalmazott
környezetvédelmi
intézkedések felsorolása
A projekt megvalósítása
során
felmerülő
környezetvédelmi
kockázatok felmérése,
kezelése
A kivitelezés során
A1 alkalmazott eljárásoknál
a
környezetvédelmen
felül a fenntartható
fejlődés érdekében tett
intézkedések
A
kivitelezéssel
összefüggő
szállítási
feladatok bemutatása a
szállítás
környezeti
hatásainak csökkentése
érdekében
A munkavégzés során
alkalmazott
környezetvédelmi
intézkedések felsorolása
A projekt megvalósítása
A2 során
felmerülő
környezetvédelmi
kockázatok felmérése,
kezelése
A kivitelezés során

SZ
1

SZ
2

SZ
3

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

3

1

3

2

1

1

2

2

Helyezések
összege

Végső
helyezés

Pontszám

Súlyszám

Súlyozott
pontszám

17

1

10,00

3

30,0

21

2

5,50

3

16,5
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Vizsgálati elem
alkalmazott eljárásoknál
a
környezetvédelmen
felül a fenntartható
fejlődés érdekében tett
intézkedések
A
kivitelezéssel
összefüggő
szállítási
feladatok bemutatása a
szállítás
környezeti
hatásainak csökkentése
érdekében
A munkavégzés során
alkalmazott
környezetvédelmi
intézkedések felsorolása
A projekt megvalósítása
során
felmerülő
környezetvédelmi
kockázatok felmérése,
kezelése
A kivitelezés során
A3 alkalmazott eljárásoknál
a
környezetvédelmen
felül a fenntartható
fejlődés érdekében tett
intézkedések
A
kivitelezéssel
összefüggő
szállítási
feladatok bemutatása a
szállítás
környezeti
hatásainak csökkentése
érdekében
A munkavégzés során
alkalmazott
környezetvédelmi
intézkedések felsorolása
A projekt megvalósítása
során
felmerülő
környezetvédelmi
kockázatok felmérése,
kezelése
A kivitelezés során
A4 alkalmazott eljárásoknál
a
környezetvédelmen
felül a fenntartható
fejlődés érdekében tett
intézkedések
A
kivitelezéssel
összefüggő
szállítási
feladatok bemutatása a
szállítás
környezeti
hatásainak csökkentése
érdekében

SZ
1

SZ
2

SZ
3

2

1

1

3

2

3

2

3

4

4

3

3

3

4

3

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

3

4

Helyezések
összege

Végső
helyezés

Pontszám

Súlyszám

Súlyozott
pontszám

37

3

3,99

3

11.99

45

4

3,25

3

9,75
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14.4.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek
megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
Összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított
összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

15. A közbeszerzési eljárás nyelve
15.1.

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar
nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás
magyar nyelven történik.

15.2.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is
köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A
fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses
feltételek
16.1.

Az ajánlatok bontását követően ajánlattevő ajánlatához teljes körűen kötve van.

16.2.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az eljárást megindító
felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei
szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

16.3.

Az ajánlattevő a dokumentáció mellékletét képező nyilatkozattal csatlakozhat az
integritási megállapodáshoz. A nyertes ajánlattevő által aláírandó vállalkozási
szerződés integritási klauzulát tartalmaz. Az integritási megállapodás, az ajánlattevői
nyilatkozat és szerződés a dokumentáció mellékletét képezik.

16.4.

Valamennyi a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembernek rendelkeznie kell
a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével. Amennyiben nem rendelkezik a
nyertes ajánlattevő által bevonni kívánt szakemberek mindegyike a magyar szakmai
nyelv tárgyalóképes ismeretével, a nyertes ajánlattevő köteles a saját költségén
legalább 1 fő, a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkező
szaktolmács folyamatos rendelkezésre állását biztosítani a szerződés teljesítése során.

16.5.

A Kbt. 125. § (7) bekezdésében foglaltak alapján 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.

16.6.

Ajánlatkérő által a szerződés teljesítése során nyújtott szolgáltatások:
- 2 példány kivitelezési dokumentáció;
- 1-1 pld. közmű üzemeltetői záradékkal / pecséttel ellátott kiviteli helyszínrajz,
közmű-üzemeltetői nyilatkozatok, kezelői hozzájárulások;
- Munkakezdési időpont bejelentés másolatai (építésfelügyelet, APEH, Kezelő és
Üzemeltető Szervek);
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- Munkaterület átadás;
- Műszaki ellenőrzés, lebonyolítás.
- tervezői művezetés
17. Ajánlati biztosíték
17.1.

Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az
ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 10.000.000,- Ft, azaz
Tízmillió forint.

17.2.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

17.3.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok
egyikén:
-

17.4.

Az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734121-15350088 számú
számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy
átutalással (Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az
ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték
rendelkezésre bocsátása időpontjának);
feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
-

készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő
(bankszámlakivonat);
bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződéssel;
biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.

A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancialevelet vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés
nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni.
17.5.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
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II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

TARTALMA,

1. Általános megjegyzések
1.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban
(Ajánlattételi dokumentáció és Tervdokumentáció) megfogalmazottak a beruházás
alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg.
1.2. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik
akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában,
így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában.
1.3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat,
elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli
értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki.
2. Egyösszegű Ajánlati ár
Az Egyösszegű ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki
tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni.
A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret
összege. Az Egyösszegű Ajánlati Árat (Szerződéses Ár) úgy kell tekinteni, hogy az,
az ajánlattételi dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a
Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a szerződéses
kötelezettségek végrehajtása során.
A tartalékkeret összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 5 %-a + ÁFA.
A tartalékkeret nyújt fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő, a
Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkákra. A tartalékkeret kizárólag az
építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához
szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A Megrendelőt a
tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A pótmunka elszámolása
tételesen történik, a műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt
mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon.
Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés
tartalmaz egységárat az elrendelt pótmunkára, úgy az elszámolás ezen az
egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott
munkára, úgy a vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel
jóváhagyatnia. A Vállalkozó az elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékét a
végszámlában tüntetheti fel.
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra
való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt
szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel
egyenértékű.
A beruházás kivitelezését a dokumentációban található Tervdokumentáció alapján
kell végezni, figyelembe véve a hatósági engedélyekben, állásfoglalásokban
előírtakat.
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Az ajánlatkérő csak I. osztályú teljesítést fogad el.
2.1

Árképzés
Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat
tartalmazó ajánlatot.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos
költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és
illetékek stb.). Amennyiben a dokumentáció mellékleteként kiadott árazatlan
költségvetési kiírás szerkezete megkívánja (külön oszloppal vagy sorral
megjelölve), az áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett egyértelmű
formában szerepeljen a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti ÁFA %-ban
és/vagy összegszerűen, valamint a bruttó ár.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból
eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. A Felolvasólapon a nettó
egyösszegű ajánlati árat akként kell meghatározni, hogy az a tartalékkeret
(kizárólag feltételesen felhasználható összeg) összegét nem foglalja magában.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat,
bérletet, a kivitelezéshez, a hibák kijavításához szükséges költségeket is.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési
mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes
körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési
igényt.
Ajánlattevő köteles a jelen dokumentáció V/2. pontjaiban szereplő, „AZ
EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA” című táblázatot a jelen
dokumentáció V/1. pontjában foglaltak szerint kitölteni, és ajánlatához csatolni.

2.2

Fizetési feltételek
Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:
 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet.
Konkrét fizetési feltételek:
- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
- Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő mértékben előleget biztosít,
feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő
számára. Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra, az első részszámlától
kezdve folyamatosan. Az elszámolt előleg mértéke részszámlánként a számla
értékének 25 %-a egészen addig, amíg az előleg teljes összege elszámolásra nem
kerül.
- A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A teljesítés
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mérése százalékos előrehaladás alapján történik.
- Részszámla 3 havonta az igazolt teljesítést követően nyújtható be. A
részszámlák (Közbenső kimutatások) minimális értéke - egyenként - nem lehet
kisebb, mint az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a, maximális értéke
pedig nem lehet több mint az egyösszegű ajánlati ár 15 %-a. Az előleg és a
részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a nettó
ajánlati ár 70 %-ánál. A 15% mértékű végszámla benyújtására valamennyi nem
jogerős üzemeltetési engedély megszerzését követően kerülhet sor.
- A kifizetés során a Kbt. 130. § (3), (5) – (6) bekezdése, a 131. §, valamint a
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12-14. § szakasza irányadó.
- A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező
szerződés tervezet tartalmazza.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése
esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
hatálya alá esik.
Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik.
A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a nettó
ajánlati ár 5 %-a.
3.

Fenntarthatósági terv szakmai minősége
Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kivitelezés során
érvényre jussanak a fenntartható fejlődés alapelvei, különös tekintettel a környezet
védelme érdekében tett intézkedésekre.
A fenntarthatósági terv kidolgozásával kell Ajánlattevőknek bemutatniuk, hogy milyen
konkrét intézkedésekkel fogják biztosítani a környezet védelmét a kivitelezés ideje alatt,
pontos intézkedési és utasítási leírásokkal. Ajánlattevőknek a lehető legrészletesebben
és legkörültekintőbben kell bemutatni, hogy milyen környezetvédelmi megoldásokat
terveznek alkalmazni a kivitelezési munkálatok során. Részletesen ismertetni kell az
esetlegesen előforduló problémákat és azok megoldására, illetve elkerülésére is
javaslatokat kell tenniük. A fenntarthatósági terv elkészítésének célja a lehető legkörültekintőbb
környezetszemléletű kivitelezés és a környezet megóvásának biztosítása.
Ajánlatkérő előírja, hogy a projekt tekintetében elkészített és ismertetett
fenntarthatósági terv illeszkedjen egyrészt az ajánlat részeként becsatolt műszaki –
szakmai ajánlathoz, másrészt a cég által működtetett környezetvédelmi, ill.
környezetirányítási rendszerhez, annak megfelelően készüljön el az adott projektre
vonatkozóan. A fenntarthatósági tervben be kell mutatni a vállalat általános
környezetirányítási rendszerének konkrét projektre vonatkozó kapcsolódásait, az
általános eljárások konkrét projektre vonatkozó alkalmazásának módját és
relevanciáját.
A kivitelezés során alkalmazott intézkedések értékelésekor kizárólag olyan
többletvállalások fogadhatóak el, amelyek az Eljárást megindító Felhívásban, valamint
a projekt Támogatási Szerződésében vállalt kötelező fenntarthatósági és
esélyegyenlőségi vállalásokon felül jelennek meg.
Az összehasonlíthatóság érdekében az 2. részszempontra vonatkozó szakmai ajánlat
terjedelme - 12-es betűmérettel - összesen legfeljebb 30, A4-es oldallal egyenértékű
oldal lehet (pl.: az A3-as formátum két A4-esnek felel meg).
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Ajánlattevőnek a Fenntarthatósági tervében az alábbiakat kell a fent meghatározott
terjedelmi korlát figyelembe vételével bemutatnia:
1. A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések felsorolása
1.1. A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére
A kivitelezés helyszínén, munkaterületen és felvonulási területeken a projekt
kivitelezése során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések bemutatása zaj-, levegővédelmi, felszíni és felszín alatti vizek védelme, talajvédelem, hulladékgazdálkodás,
természetvédelem (flóra és fauna) tekintetében tett intézkedések, amelyek a projekt
kivitelezésének környezetterhelését csökkentik.
1.2. A kivitelezési helyszínen kívül tett intézkedések a közvetett környezetterhelés
csökkentésére
A kivitelezés helyszínén kívüli területeken a projekt kivitelezése során alkalmazott
környezetvédelmi intézkedések bemutatása zaj-, levegő-védelmi, felszíni és felszín alatti
vizek védelme, talajvédelem, hulladékgazdálkodás, természetvédelem (flóra és fauna)
tekintetében tett intézkedések, amelyek a projekt kivitelezésének közvetett
környezetterhelését csökkentik.
2. A projekt megvalósítása során felmerülő környezetvédelmi kockázatok
felmérése, kezelése
2.1. A lehetséges környezetvédelmi kockázatok felmérése
 Az átadott műszaki dokumentációk, illetve a helyszíni bejárás(ok) alapján a projekt
megvalósítása során felmerülő környezeti kockázatok azonosítása kivitelezési
helyszínek és környezeti elemek szerint
 A kockázatok kategorizálása (csoportosítása) minél több szempontból.
2.2. A környezetvédelmi kockázatok kezelésére javasolt stratégia, helyesbítő és
megelőző tevékenységek
 A kockázatkezelési folyamat meghatározása
 A kockázatok csökkentésére tett konkrét megelőző intézkedések
 A kockázatkezelés lépéseinek és a projekt keretében használni javasolt
eszközeinek meghatározása.
3. A kivitelezés során alkalmazott eljárásoknál a környezetvédelmen felül a
fenntartható fejlődés érdekében tett intézkedések
A fenntartható fejlődés érdekében a környezetvédelmen felüli szociális és gazdasági
jellegű intézkedések, amelyek a projekt megvalósítása során alkalmazott kötelező
vállalásokon felül biztosítják a Fenntartható fejlődés alapelveinek érvényre jutását.
4. A kivitelezéssel összefüggő szállítási feladatok bemutatása a szállítás
környezeti hatásainak csökkentése érdekében
A szállítási logisztikai feladatokra vonatkozó környezetterhelést csökkentő
intézkedések bemutatása, mind az anyagok, hulladékok, mind a munkagépek szállítása
során.
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Vizsgálati elem
1. A munkavégzés során
alkalmazott környezetvédelmi
intézkedések felsorolása

1.1. A kivitelezés helyszínén tett
intézkedések a környezetterhelés
csökkentésére.

1.2. A kivitelezési helyszínen
kívül tett intézkedések a közvetett
környezetterhelés csökkentésére.

Pontozás

Ajánlatkérő előnyösnek minősíti azt az ajánlatot, melyben a
szempont szerinti tartalmi elem a jelen közbeszerzés
tárgyára aktualizálva kerül bemutatásra, azaz ismertet
valamennyi, a feladat végrehajtása során a kivitelezés
helyszínén potenciálisan fellépő környezetterhelést,
hozzárendelve a környezetterhelés csökkentése érdekében
szükséges intézkedéseket, teljes egészében a projektre
orientált, részletes, célszerű, biztosítja a teljesítés
legmagasabb szintű megfelelőségét a környezeti
fenntarthatóság érdekében.
Ajánlatkérő kevésbé előnyösnek minősíti azt az ajánlatot,
melyben a szempont szerinti tartalmi elem a jelen
közbeszerzés tárgyára aktualizálva, részletesen kerül
bemutatásra, jelentős részben a projektre orientált, de egyes
jellemzőiben nem kidolgozott, általánosságokat tartalmaz,
kevésbé részletes, egyes megoldásaiban kevésbé célszerű. A
kidolgozottság, célszerűség és koherencia nem éri el az
követelmények elvárt színvonalát.
Ajánlatkérő előnyösnek minősíti azt az ajánlatot, melyben a
szempont szerinti tartalmi elem a jelen közbeszerzés
tárgyára aktualizálva kerül bemutatásra, azaz ismertet
valamennyi, a feladat végrehajtása során a kivitelezési
helyszínen kívül – a hasznosítás, ártalmatlanítás helyszínén,
a
szállítási
útvonalon
–
potenciálisan
fellépő
környezetterhelést, hozzárendelve a környezetterhelés
csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket, teljes
egészében a projektre orientált, részletes, célszerű, biztosítja
a teljesítés legmagasabb szintű megfelelőségét a környezeti
fenntarthatóság érdekében.
Ajánlatkérő kevésbé előnyösnek minősíti azt az ajánlatot,
melyben a szempont szerinti tartalmi elem a jelen
közbeszerzés tárgyára aktualizálva, részletesen kerül
bemutatásra, jelentős részben a projektre orientált, de egyes
jellemzőiben nem kidolgozott, általánosságokat tartalmaz,
kevésbé részletes, egyes megoldásaiban kevésbé célszerű. A
kidolgozottság, célszerűség és koherencia nem éri el az
követelmények elvárt színvonalát.

2. A projekt megvalósítása
során felmerülő
környezetvédelmi kockázatok
felmérése, kezelése
2.1. A lehetséges
környezetvédelmi kockázatok
felmérése.

Ajánlatkérő előnyösnek minősíti azt az ajánlatot, melyben a
szempont szerinti tartalmi elem a jelen közbeszerzés
tárgyára aktualizálva kerül bemutatásra, azaz ismertet
valamennyi, a projekt végrehajtása során esetlegesen
felmerülő kockázatot (legalább: környezetvédelmi, műszaki,
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pénzügyi-gazdasági,
jogi,
társadalmi,
intézményi
kockázatok),
azokat
hatásuk
és
bekövetkezési
valószínűségük szerint értékeli, teljes egészében a projektre
orientált, részletes, célszerű, biztosítja a teljesítés
legmagasabb szintű megfelelőségét a környezeti
fenntarthatóság érdekében.

2.2. A környezetvédelmi
kockázatok kezelésére javasolt
stratégia, helyesbítő és megelőző
tevékenységek

3. A kivitelezés során
alkalmazott eljárásoknál a
környezetvédelmen felül a
fenntartható fejlődés
érdekében tett intézkedések

Ajánlatkérő kevésbé előnyösnek minősíti azt az ajánlatot,
melyben a szempont szerinti tartalmi elem a jelen
közbeszerzés tárgyára aktualizálva, részletesen kerül-e
bemutatásra, jelentős részben a projektre orientált, de egyes
jellemzőiben nem kidolgozott, általánosságokat tartalmaz,
kevésbé részletes, Egyes megoldásaiban kevésbé célszerű. A
kidolgozottság, célszerűség és koherencia nem éri el az
követelmények elvárt színvonalát.
Ajánlatkérő előnyösnek minősíti azt az ajánlatot, melyben a
szempont szerinti tartalmi elem a jelen közbeszerzés
tárgyára aktualizálva kerül bemutatásra, azaz ismerteti
valamennyi, a projekt végrehajtása során azonosítható
kockázati elem kezelésére, bekövetkezésük megelőzésére
tervezett intézkedéseket, teljes egészében a projektre
orientált, részletes, célszerű, biztosítja a teljesítés
legmagasabb szintű megfelelőségét a környezeti
fenntarthatóság érdekében.
Ajánlatkérő kevésbé előnyösnek minősíti azt az ajánlatot,
melyben szempont szerinti tartalmi elem a jelen
közbeszerzés tárgyára aktualizálva, részletesen kerül-e
bemutatásra, jelentős részben a projektre orientált, de egyes
jellemzőiben nem kidolgozott, általánosságokat tartalmaz,
kevésbé részletes, egyes megoldásaiban kevésbé célszerű. A
kidolgozottság, célszerűség és koherencia nem éri el az
követelmények elvárt színvonalát.
Ajánlatkérő előnyösnek minősíti azt az ajánlatot, melyben a
szempont szerinti tartalmi elem a jelen közbeszerzés
tárgyára aktualizálva kerül bemutatásra, azaz ismertet
valamennyi, a feladat végrehajtása során, az ajánlattételi
dokumentációban részletezett és a megkötni kívánt
szerződésben szerződéses feltételként előírt, a fenntartható
fejlődéshez kapcsolódó célkitűzések teljesítése érdekében
tervezett intézkedést, teljes egészében a projektre orientált,
részletes, célszerű, biztosítja a teljesítés legmagasabb szintű
megfelelőségét a környezeti fenntarthatóság érdekében.
Ajánlatkérő kevésbé előnyösnek minősíti azt az ajánlatot,
melyben a szempont szerinti tartalmi elem a jelen
közbeszerzés tárgyára aktualizálva, részletesen kerül-e
bemutatásra, jelentős részben a projektre orientált, de egyes
jellemzőiben nem kidolgozott, általánosságokat tartalmaz,
kevésbé részletes, egyes megoldásaiban kevésbé célszerű. A
kidolgozottság, célszerűség és koherencia nem éri el az
követelmények elvárt színvonalát.
Ajánlatkérő előnyösnek minősíti azt az ajánlatot, melyben a
szempont szerinti tartalmi elem a jelen közbeszerzés
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4. A kivitelezéssel összefüggő
szállítási feladatok bemutatása
a szállítás környezeti
hatásainak csökkentése
érdekében

tárgyára aktualizálva kerül bemutatásra, azaz teljes körűen
ismerteti a kivitelezés során a szállításból adódó környezeti
terheléseket, és az azok csökkentése érdekében tervezett
intézkedéseket,
törekszik
a
szállítási
távolság
minimalizálására, teljes egészében a projektre orientált,
részletes, célszerű, biztosítja a teljesítés legmagasabb szintű
megfelelőségét a környezeti fenntarthatóság érdekében.
Ajánlatkérő kevésbé előnyösnek minősíti azt az ajánlatot,
melyben a szempont szerinti tartalmi elem a jelen
közbeszerzés tárgyára aktualizálva, részletesen kerül-e
bemutatásra, jelentős részben a projektre orientált, de egyes
jellemzőiben nem kidolgozott, általánosságokat tartalmaz,
kevésbé részletes, egyes megoldásaiban kevésbé célszerű. A
kidolgozottság, célszerűség és koherencia nem éri el az
követelmények elvárt színvonalát.

4. Jótállás
Ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárultától köteles a közbeszerzés
tárgya szerinti építményre és szoftverre teljes körű, jótállást vállalni.
A jótállás mértéke az építési rekonstrukciós munkák vonatkozásában 60 hónap, az
üzemirányítás szoftver, hardver vonatkozásában pedig 36 hónap.
5. Teljesítési biztosíték
A nyertes ajánlattevő által a szerződésben vállalt feladat ajánlattevőnek felróható
nemteljesítése esetére az ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor teljesítési
biztosítékot kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
A teljesítési biztosíték mértéke az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a.
A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának
napjáig kell fennállnia
A nyertes ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a)
pontjában meghatározott módon kell rendelkezésre bocsátania.
6. Jólteljesítési biztosíték
A nyertes ajánlattevő szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségeinek
ajánlattevőnek felróható nemteljesítése esetére az ajánlattevőnek jólteljesítési
biztosítékot kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
A jólteljesítési biztosítékot nyertes ajánlattevőnek a jótállási kötelezettség
kezdetének időpontjában kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
A jólteljesítési biztosíték mértéke az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 3 %-a.
A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását az ajánlattevőnek a jótállási időszak
végéig kell biztosítania.
Ajánlattevőnek a jólteljesítési biztosíték összegét a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a)
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pontja szerint kell rendelkezésre bocsátania.
7. Késedelmi kötbér
A szerződés ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén az ajánlattevő
késedelmi kötbért köteles fizetni.
A késedelmi kötbér mértéke: az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 0,3 %a/késedelmes naptári nap, de ennek teljes összege legfeljebb az egyösszegű ajánlati
ár nettó értékének 15 %-a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege meghaladja az
egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 15 %-át, az ajánlatkérő − az ajánlattevővel
szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − a szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja.
A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik.
8. Előleg-visszafizetési biztosíték
Előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: az előleg teljes összegével megegyezik.
Az Előleg-visszafizetési biztosíték futamideje: A nyertes ajánlattevőnek az előlegvisszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában
meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig
az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania és a dokumentációban meghatározott
határidőig érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték
nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Amennyiben az előleg a
nyertes ajánlattevő számláiból a szerződés teljesítését megelőzően teljes összegben
levonásra kerül, úgy az Ajánlatkérő külön okiratba foglaltan köteles hozzájárulni
az előleg-visszafizetési biztosíték felszabadításához.
A nyertes ajánlattevőnek előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania,
amennyiben előleget kíván igénybe venni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint az előleg-visszafizetési biztosíték teljesíthető




Előleg-visszafizetési biztosítéknak megfelelő pénzösszegnek az
Ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével,
bankgarancia biztosításával,
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel.
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III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező tartalomjegyzékben
meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csatolásával kell
benyújtaniuk.
2. Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A nemleges
tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk
kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági
szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül
részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az
ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy
gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg,
hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből.)
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
4. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5. Az ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást is,
- az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
6. Ajánlattevők kötelesek a jelen dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést, továbbá a
jelen dokumentáció részét képező, „Az Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása” című táblázatot
hiánytalanul kitölteni és ajánlatukhoz csatolni.
7. Ajánlattevők kötelesek ajánlatukhoz ajánlatuk részeként a jelen dokumentációban előírtak
figyelembe vételével fizetési és részletes megvalósítási ütemtervet, valamint munkanélküli és
tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatására irányuló projekttervet csatolni.
7.1.

Fizetési ütemterv: A fizetési ütemtervnek tartalmaznia kell az egyes számlák
benyújtásának időpontját és forintban meghatározott mértékét, továbbá meg kell
felelnie az eljárást megindító felhívás III.1.2) és a jelen dokumentáció II./2.2 pontjában
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foglaltaknak. A fizetési ütemtervnek összhangban kell lennie a részletes megvalósítási
ütemtervben foglaltakkal. Az ütemterv nem képezi a vállalkozási szerződés részét.
7.2.

Részletes megvalósítási ütemterv: Az építési munkákra részletes, heti bontású – sávos –
indikatív műszaki (megvalósítási) ütemtervet kell Ajánlattevőnek tájékoztató jelleggel
készítenie, és ajánlata részeként ajánlatához csatolnia. A részletes megvalósítási
ütemterv kezdő időpontjaként az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 40.
napot kell feltételezni. A részletes megvalósítási ütemtervnek munkanemenként
tartalmaznia kell a humán-erőforrás alkalmazásának ütemezését műszaki-,
adminisztratív-, és fizikai munkaerő bontásban. Az ajánlathoz csatolandó ütemtervben
be kell mutatni a szerződés teljesítése során felhasználásra kerülő gépek és eszközök
erőforrás szükségletének ütemezését. Az ütemterv nem képezi a vállalkozási szerződés
részét. Nyertes ajánlattevő köteles az ütemtervet a szerződés hatályba lépését követő
28. napig aktualizálni és a Műszaki ellenőr részére benyújtani. Az ütemterv egyes
tevékenységeihez tartozó időráfordítást építőipari normák alapján kell meghatározni.
Az ütemterv készítése során figyelembe kell venni a 2012. évi I. Munka Törvénykönyv
102. §-ában foglaltakat. Az előzetes ütemterv elkészítésénél figyelmet kell fordítani az
engedélyekben meghatározott azon időszakokra, amikor kivitelezésnek egyes elmei nem
végezhetők.

8. A hivatalos ünnepnapok Magyarországon: január 1., március 15., Húsvét Hétfő, május 1.,
Pünkösd Hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25., december 26. Az
ünnepnapokon és vasárnapokon munkavégzés nem megengedett. Munkanapokon
munkavégzés 0700 és 1800 óra között történhet!
9. További információk:
Az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:
ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. tel.: 06-1-4761100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a regionális és kistérségi intézetek
elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található
MBFH: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. tel.: 06-1-301-2900, fax: 06-1-301-2903, zöld
szám: 06-80-204-258, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu
internet-címen található
NAV:
1054 Budapest, Széchenyi u. 2. tel.: 06-1-428-5100, fax: 06-1-428-5382, kék szám:
06-40-42-42-42, a területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a
www.nav.gov.hu internet-címen található
OKTVF: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. tel.: 06-1-224-9100, fax: 06-1-224-9262, a
területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internetcímen található
NMH: 1024 Budapest, Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639, tel: 06-1-346-9400,
fax: 06-1-346-9417, zöld szám: 06-80-204-292, a területi kirendeltségek elérhetősége a
www.ommf.gov.hu internet-címen található

A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő
tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén
és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
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IV. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK
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1. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (2. számú melléklet)
Adatlap (3. számú melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján (4. számú melléklet)
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva)
Igazolások, dokumentumok
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (5. számú
melléklet)
Alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezete(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében (6. számú melléklet)
- Opcionális
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontja
tekintetében (7. számú melléklet)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás - Opcionális
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírási-mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos
(konzorciális) szerződése (közös ajánlattétel esetén) az eljárást megindító
felhívás V.4) 5) pontja szerinti tartalommal
Gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó igazolások
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő
cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a
számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának
napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 24
hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás
feladásának napját megelőző kettő lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója (ha az
ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a
beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó
minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval

Oldalszám
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azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a
közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a
felhívásban meghatározott értéket.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a
felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított
– árbevételéről (8. számú melléklet), attól függően, hogy ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a
felhívás feladását megelőző kettő lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a
tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti évek teljes nettó árbevétele, ill.
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele számtani átlagának kell elérnie
az előírt összegeket (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
Műszaki, ill. szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolások
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII.23.)
Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának
napját megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak
bemutatása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése
alapján ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet cégszerű nyilatkozatával (9. számú melléklet), vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással. Amennyiben az ajánlattevő a
referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a nyilatkozatból/ referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia
mely részeit teljesítette.
A csatolt nyilatkozatból/igazolásból derüljenek ki egyértelműen az előírt
alkalmassági minimumkövetelmények! A cégszerű nyilatkozatban szükséges
feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági
minimum-követelmény tekintetében kívánja felhasználni.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítéshez
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg a műszaki felszereltség
leírása cégszerűen aláírt nyilatkozattal, legalább az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges
tartalommal. (10. számú melléklet)
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdésének d) pontja alapján cégszerűen aláírt
nyilatkozat a felhívás feladásának napját megelőző kettő lezárt üzleti évre
vonatkozó éves átlagos statisztikai létszámról. (11. számú melléklet)
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök –
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, az adott
szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény
betűjelének megjelölésével. (12. számú melléklet)
A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával,
a szakmai gyakorlat az önéletrajz (13. számú melléklet) saját kezűleg aláírt
példányának benyújtásával igazolandó. A szakembereknek nyilatkozniuk
szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre
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fognak állni.
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 15. § (2) bekezdésének f) pontja alapján az előírt környezetvédelmi
irányítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő
akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a
szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések
egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
17. § (3) bekezdésének megfelelően.
Egyéb igazolások, dokumentumok
A Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat (14. számú melléklet)
A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat (15. számú melléklet)
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti nyilatkozat (16.
számú melléklet)
A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (17. számú melléklet)
Nyilatkozat előírt biztosíték(ok) Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról (18. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében (19. számú
melléklet) Opcionális
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdése tekintetében (20./a –
20./d) Opcionális
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5)
bekezdése tekintetében (21. számú melléklet) Opcionális
Az ajánlathoz csatolt nem magyar nyelven kiállított okirat, igazolás,
nyilatkozat ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordítása és a fordítás
tartalmának helyessége tekintetében ajánlattevő cégszerű nyilatkozata Opcionális
Ajánlattevő nyilatkozata (Csatlakozás az Integritási megállapodáshoz) (22.
számú melléklet) Opcionális
Az eljárást megindító felhívás, ajánlattételi dokumentáció és a Kbt. szerinti
kötelező egyéb nyilatkozatok
Szakmai ajánlat
„Az egyösszegű ajánlati ár bontása” című táblázat kitöltve
Beárazott költségvetés
Fizetési ütemterv
Részletes megvalósítási ütemterv
Fenntarthatósági terv

30

2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Ajánlattevő neve1:
Ajánlattevő székhelye2:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail címe:
Postai címe:

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati elemek szerint vállalja:
Egyösszegű Ajánlati ár:

nettó __________ Ft

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai)
nevét is fel kell tüntetni!
2 Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjének címe (székhelye, lakóhelye) mellett az egyes
ajánlattevők címét (székhelyét, lakóhelyét) is fel kell tüntetni!
1
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3. számú melléklet
ADATLAP
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott
„Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható
irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok
elvégzésére”
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása:
Kapcsolattartó pontos címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó fax száma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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4. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Alulírott __________________ társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: __________________
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.) Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és dokumentációjának feltételeit.
Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az eljárást
megindító felhívásban és dokumentációban foglalt feladatokat az ajánlatunkban
meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.
2.) Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
eljárást megindító felhívással vagy dokumentációval, vagy azok bármely feltételével, akkor az
ajánlatunk érvénytelen.
3.) Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak
bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az eljárást megindító
felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
4.) Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése
során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind
a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
5.) Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő szerződést kötünk, kötelesek
vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket
jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk
szerződéskötési feltételnek minősül.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

5. számú melléklet

a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai, a Kbt. 56. § (2)
bekezdése, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja tekintetében
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:
……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint:
Kbt. 56. § (1) bekezdés:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy 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;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g)
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el, vagy
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély
megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén
bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre
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h)

i)

j)
k)

kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy
személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából
fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági
határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen
határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy
az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az
adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek
nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe
útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható
jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Kbt. 56. § (2) bekezdés:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik,
akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a Kbt. 56. § (1) bekezdés ka)
pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Kbt. 57. § (1) bekezdés:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT3
a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja tekintetében
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Alulírott __________________ társaság (alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet4), melyet képvisel: __________________
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely
szerint az eljárásban nem lehet alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki:
Kbt. 57. § (1) bekezdés:
d)
a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás

3

Opcionális: Akkor szükséges benyújtani, ha ajánlattevő nem csatolja be saját nyilatkozatát arról, hogy nem vesz
igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső, az eljárásban megjelölt
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1)
bekezdésének d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá
4 Nem kívánt rész törlendő!
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7. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontja tekintetében
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:
……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.5

2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, erre
tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunk – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált – tényleges tulajdonosa(i) az alábbi
személy(ek): 1
Név

Állandó lakhely

3. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, erre
tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunknak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti
tényleges tulajdonosa nincs.1
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §
r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati
jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy
azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

5

A nem kívánt rész törlendő.
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rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet6, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 55. § (1)
bekezdésének d) pontjában és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c)
pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy
a felhívás feladásának napját megelőző kettő lezárt üzleti évben teljes – általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételünk, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyából (ivóvízkezelő mű és/vagy vonalas vízi létesítmény építés és/vagy felújítás/vagy
bővítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk évenkénti
bontásban az alábbi:

Év

Teljes nettó árbevétel
Összeg {}(Ft)

Közbeszerzés tárgyából
származó nettó árbevétel
Összeg {}(Ft)

1.
2.
3.

Átlag ((1.+2.)/2):

Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

6

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja tekintetében
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet7, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 55. § (1)
bekezdésének a) pontjában és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a)
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapos időszakban a legjelentősebb építési
beruházásaink az alábbiak voltak:
Alkalmassági
minimumA szerződést
követelmény
kötő másik fél
felhívásban
(név, székhely)
meghatározott
betűjele

Az építési
beruházás tárgya,
mennyisége

Az
Teljesítés ideje
ellenszolgáltatás
(év/hónap/nap),
összege
helye
(nettó Ft)

A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint.
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

7

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 55. § (1) bekezdésének b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének b) pontja tekintetében
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet8, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 55. § (1)
bekezdésének b) pontjában és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének b)
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
rendelkezünk a szerződés teljesítéséhez szükséges - üzemképes és a teljesítésre alkalmas
állapotú - alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg műszaki felszereltséggel:
Az eszköz, berendezés
megnevezése

Rendelkezésre álló
mennyiség

Az eszköz, berendezés eljárást
megindító felhívásban
meghatározott jellemzője

A táblázat kiegészíthető további sorokkal, az eszközök, berendezések számának megfelelően, szükség szerint.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás

8

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
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11. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 55. § (1) bekezdésének c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének d) pontja tekintetében

„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet9, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 55. § (1)
bekezdésének c) pontjában és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének d)
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a felhívás feladásának napját megelőző kettő lezárt üzleti év átlagában az éves átlagos
statisztikai létszámunk évenkénti bontásban az alábbi:
Év

Éves átlagos statisztikai
létszám (Fő)

1.
2.
3.

Átlag
((1.+ 2.)/2)

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás

9

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
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12. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja tekintetében

„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet10, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 55. § (1)
bekezdésének a) pontjában és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e)
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:
Alkalmassági minimumkövetelmény felhívásban
meghatározott betűjele

Szakember neve

Szakember képzettsége

Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatának és egyéb adatainak
részletes bemutatását az ajánlatban csatolt oklevelek és a szakmai önéletrajzok tartalmazzák.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás

10

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
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13. számú melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ11
(MINTA)
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése

Végzettség és szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Munkahely

Munkakör

JELENTŐSEBB KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése,

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett

időpontjai, mettől meddig (év/hó)

tevékenység bemutatása

Kérjük ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumokat, illetve a jogosultságok
igazolását (egyszerű másolatban).
11
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NYELVISMERET
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)
Magyar nyelv

Beszéd

Olvasás

Írás

Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás

EGYÉB
Jogosítvány:
Nehézgépkezelői képesítés:
Szakmai testületi tagság:
Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, stb.):
Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat:
Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:
……………………………….
aláírás
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14. számú melléklet

NYILATKOZAT
a K b t . 4 0 . § ( 1 ) b e k e z d é s e a l a p j á n 12

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem
tudatában
nyilatkozom

a „Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy
1. a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában kívánunk
alvállalkozót igénybe venni:
Közbeszerzés része(i)

2. a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében az alábbi alvállalkozó(ka)t
kívánjuk a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben, a közbeszerzésnek az
alábbiakban meghatározott százalékos arányában igénybe venni:
Alvállalkozó neve, címe (székhelye, lakóhelye)

Teljesítési arány (%)

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás

Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, kérjük, nyilatkozzanak erről a körülményről. (Nemleges
tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozat!)
12
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15. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem
tudatában
nyilatkozom
a „Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás
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16. számú melléklet
NYILATKOZAT
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a alapján
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően
ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjaiban
foglalt kizáró okok hatálya alá eső az eljárásban meg nem jelölt továbbá az eljárásban megjelölt13
alvállalkozót, valamint az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe a Kbt. 57. § (1)
bekezdésének d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozó szervezetet. 1
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

Abban az esetben szükséges ajánlattevőnek az eljárásban megjelölt alvállalkozó és az alkalmasság igazolására
igénybe vett más szervezet tekintetében is nyilatkoznia, ha nem csatolja be az eljárásban megjelölt alvállalkozó
nyilatkozatát, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy a szervezet
nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
13
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17. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem
tudatában
nyilatkozom
a „Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy cégünk
a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya
alá. 14

b) a

kis-

és

középvállalkozásokról,

fejlődésük

támogatásáról

szóló

törvény

szerint

mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak15 minősül.
Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás

14
15

Megfelelő aláhúzandó!
Megfelelő aláhúzandó!
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18. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy
a teljesítési, a jólteljesítési és előleg igénylése esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126.
§ (4) bekezdése szerinti határidőre rendelkezésre bocsátjuk.
Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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19. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA

a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra
jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem
tudatában
nyilatkozom
a „Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”tárgyú közbeszerzési tekintetében, hogy
alkalmasságunk igazolásához és a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó
szervezete(ke)t kívánjuk igénybe venni:
Kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet

Az
alkalmassági
feltétel,
amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet
erőforrására
támaszkodik
(a
felhívás
vonatkozó pontjának megjelölése)

Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás
Kbt. 55. § (6) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más
szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés
teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is,
ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére
vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt
a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő
(részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az
ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
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(20./a számú melléklet)
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA

a Kbt. 55. § (6) bekezdése tekintetében
a(z)
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének a)
pontjára tekintettel
kijelentem,
hogy az ajánlatomban megjelölt, ténylegesen igénybevett erőforrást biztosító, kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetekre az alábbiak szerint támaszkodom16:
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
megnevezése

Az erőforrás tényleges
igénybevételének módja

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

Abban az esetben szükséges a mellékelt nyilatkozat kitöltése, amennyiben az alkalmasság igazolásához
rendelkezésre bocsátott erőforrás ténylegesen igénybe vehető (pl.: eszköz, szakember), azonban a kapacitást nyújtó
szervezetet ajánlatkérő nem jelöli meg alvállalkozóként.
16
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(20./b számú melléklet)
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 55. § (6) bekezdése tekintetében
a(z)
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének a)
pontjára tekintettel
kijelentem,
hogy az ajánlatomban megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó alábbi szervezetekre, mint
alvállalkozóimra támaszkodom17:
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

Abban az esetben szükséges a mellékelt nyilatkozat kitöltése, amennyiben az alkalmasság igazolásához
rendelkezésre bocsátott erőforrás ténylegesen igénybe vehető (pl.: eszköz, szakember), és a kapacitást nyújtó
szervezetet ajánlatkérő alvállalkozóként kívánja megjelölni. Az alvállalkozóként igénybevett kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetek megjelölése.
17
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(20./c számú melléklet)
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 55. § (6) bekezdése tekintetében
a(z)
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………)
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének b)
pontjára tekintettel
kijelentem,
hogy az ajánlatomban megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekre az alábbiak szerint
támaszkodom18:
Milyen módon kerül bevonásra a teljesítés
során a kapacitást nyújtó szervezet (legyen
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
megállapítható az, hogy a szakmai
megnevezése
tapasztalat
milyen
módon
kerül
felhasználásra a teljesítés során)

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

Abban az esetben szükséges a fenti nyilatkozat kitöltése, amennyiben a kapacitást nyújtó szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrás korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik
(vagyis előírt referenciát kíván a kapacitást nyújtó szervezettel igazolni ajánlatkérő). A kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetek esetében külön.
18
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(20./d számú melléklet)
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZET NYILATKOZATA
a Kbt. 55. § (6) bekezdése tekintetében
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a ………………… kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a
felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény,
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 55. § (6) bekezdésének c) pontjára tekintettel
kijelentem
hogy a(z) ………………… (székhely: ………………) ajánlattevő fizetésképtelenségének esetére
kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával, vagy hibás teljesítésével összefüggésében érte és amely
más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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21. számú melléklet
KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
a „Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges, szervezetünk által biztosított erőforrások az ajánlattevő
rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:

……………………………….
cégszerű aláírás
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(22. számú melléklet)
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
CSATLAKOZÁS AZ INTEGRITÁSI MEGÁLLAPODÁSHOZ
Alulírott …………………..………. mint a(z) ……………………….…………… (cégnév,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy az Ózd Város Önkormányzata mint ajánlatkérő által indított „Vállalkozási szerződés a
Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása
(SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzésére”
elnevezésű (tárgyú) közbeszerzési eljárásban, a Proactive Management Consulting Kft., mint
Monitor, és a Transparency International Magyarország által aláírt, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, mint a Svájci- Magyar Együttműködési Program Nemzeti Koordinációs
Egysége, és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint a
Svájci- Magyar Együttműködési Program Közreműködő Szervezete által ellenjegyzett Integritási
Megállapodást megismertem, és mint ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet* (a
továbbiakban együtt, mint ajánlattevő), ezen nyilatkozat aláírásával
csatlakozom az integritási megállapodáshoz.
Az Integritási Megállapodás célja, hogy az eljárásban részt vevő minden érintett fél számára
biztosítsa az átláthatóságot, és garantálja a tisztességes verseny feltételeit, így az abban foglaltakat
magamra nézve teljes mértékben kötelezőnek ismerem el, azaz:


a megállapodásban az ajánlattevőre vonatkozó kötelezettségeket kötelezettségeimnek
ismerem el,



a megállapodásban az ajánlattevőre vonatkozó jogok megilletnek,



a megállapodás aláíróinak és szignálóinak jogait és kötelezettségeit elfogadom és
tiszteletben tartom, az aláíró feleket kötelezettségeik teljesítésében támogatom.

……………….., 2013. ………………..
…………….……………….
cégszerű aláírás
*A megfelelő aláhúzandó
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V. EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR

1. BEVEZETŐ

Az Egyösszegű Ajánlati Árat, amely a Szerződéses Ár alapja, úgy kell tekinteni, hogy az, az
Ajánlattételi dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem
változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során.
A tartalékkeret összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 5 %-a + ÁFA. A tartalékkeret
nyújt fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő, a Megrendelő által írásban
elrendelt pótmunkákra. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a
rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására
használható fel. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A
pótmunka elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt
mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a
Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az
elrendelt pótmunkára, úgy az elszámolás ezen az egységáron történik. Amennyiben a
költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a vállalkozónak egységárelemzést kell
készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. A Vállalkozó az elfogadott és elvégzett pótmunkák
ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel.
Az Egyösszegű Ajánlati Árnak tartalmaznia kell, ahogyan az a szerződéses dokumentumokban
elő van írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe
vevő teljes költségét. A Vállalkozó elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára
vonatkoznak.

Az Egyösszegű Ajánlati Ár bontásához újabb tevékenységi sorok hozzáadása nem megengedett.

A Szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat a részletezésben
szereplő valamennyi összegre szét kell osztani, míg az egyes szerződéses részekre vonatkozó
költséget, jutalékot és egyéb díjat csak az adott részhez tartozó tételekre kell szétosztani.

Az Egyösszegű Ajánlati Ár bontása a szerződéskötést követően tájékozódási segédletet jelent a
százalékos előrehaladás mértékének reális becslését illetően.
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2. AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA

„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”

Tevékenység megnevezése (tételek)
1.

Vezeték rekonstrukció

2.

Új vezetékek építése

3.

Egyéb feladatok

Összeg*

Egyösszegű Ajánlati Ár

Százalék (%)

100 %

Tartalékkeret (Az Egyösszegű Ajánlati Ár nettó értékének 5 %-a):

Az Ajánlat aláírójának kézjegye ____________________________
*

Az összegeket ÁFA nélkül, forintban kell megadni
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VI. INTEGRITÁSI MEGÁLLAPODÁS
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SZERZŐDÉSTERVEZET
II. KŐTET
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(Tervezet)
amely létrejött egyrészről:
Ózd Város Önkormányzata
Székhely:
3600 Ózd, Városház tér 1.
Adószám:
Pénzforgalmi számlaszám:
11734121-15350088
Számlavezető pénzintézet neve:
OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve:
Fürjes Pál Polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)
másrészről a
[…]

Székhely:
[…]
Adószám:
[…]
Pénzforgalmi számlaszáma:
[…]
Számlavezető pénzintézet neve:
[…]
Cégjegyzékszám:
[…]
Képviselő neve:
[…]
Képviselő címe:
[…]
Képviselő elérhetősége:
[…]
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, hatályának időtartama:
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

[…]

a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
Előzmények
A felek rögzítik, hogy a Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) a Közbeszerzési
Értesítőben 2013. május 31. napján KÉ 8695/2013. számon megjelent eljárást megindító felhívást
tett közzé a „Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd
városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című
pályázati program keretében kivitelezési munkálatok elvégzésére.” tárgyban.
Ózd Város Önkormányzata (3600 Ózd, Városház tér 1.) az írásbeli összegezést az ajánlatok
elbírálásáról […] napján küldte meg ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás
nyertese a Vállalkozó, ennek megfelelően a felek a törvényes határidőn belül szerződést kötnek
jelen szerződéses megállapodás és a kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen:
„Szerződés”) feltételei szerint.
A Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a SH/3/13. sz. projekt keretében
részben a Svájci – Magyar Együttműködési Programból, részben Megrendelő saját forrásából
történik.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés alapján a Vállalkozó teljesítésre a közbeszerzési
eljárást megindító felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban, a Vállalkozó ajánlatában,
valamint a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratokban (kiegészítő tájékoztatás(ok), tárgyalási
jegyzőkönyv(ek) stb.) foglaltakra figyelemmel köteles.
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1. A Szerződés tárgya
1.1. A Megrendelő felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő
megrendeli, a Vállalkozó a jelen Szerződés 1. sz. mellékletét képező eljárást megindító
felhívás, az ajánlattételi dokumentáció (mellékleteivel együtt), Vállalkozó ajánlata, alapján
elvállalja a jelen Szerződés szerinti Létesítmény építési munkálatainak elvégzését.
1.2. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a Létesítményt
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, a rendelkezésre álló
engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben,
határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó feladata a megvalósulási tervek
elkészítése oly módon, hogy a szükséges szakmai munkát a Vállalkozó végzi el, míg az
engedélyeztetés költségét Megrendelő viseli.
1.3. Felek rögzítik, hogy az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó
magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági
engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.
1.4. A Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzésére vállalt kötelezettsége mellett kifejezett
kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, garanciális, szavatossági kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.
1.5. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlattételi dokumentáció műszaki tartalmát, a kivitelezési
technológiát ismeri, az ajánlattételi dokumentációban feltüntetett munkanemeken kívül
továbbiakat a dokumentációnak megfelelő megvalósításhoz szükségesnek nem tart. A
Szerződésben rögzített műszaki tartalom a megvalósításhoz szükséges minden anyagot,
szerelvényt, berendezést és munkát magában foglal.
1.6. Felek kijelentik, hogy a Vállalkozó a helyi körülmények – ide nem értve a szerződéskötés
időpontja szerinti állapot tükrében előre nem látható, szerződéskötést követően felmerült
körülményeket – ismeretének hiányára, illetve a tervek nem megfelelő ismeretére
visszavezethető okok miatt a későbbiek során többletköveteléssel nem léphet fel,
késedelmét ezzel nem indokolhatja.
1.7. A Vállalkozó teljesítésének alapját képező műszaki és technológiai dokumentációnak
megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel.
2.

Vállalkozó kötelezettségei

2.1. Vállalkozó a munkák megvalósítása során elegendő számú és megfelelő szakképesítésű,
tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt
biztosít, amely a Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben
történő teljesítése érdekében szükséges.
2.2.A kivitelezési tevékenység végzéséhez Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez.
A szerződés teljesítésében a Vállalkozó az ajánlatában foglaltak szerint, és a Kbt. 128. § (2)(5) bekezdéseire tekintettel vesz igénybe alvállalkozót.
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2.3.Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen Szerződés kikötéseinek.
Vállalkozó köteles a munkavégzésre vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségeit
alvállalkozói felé érvényesíteni az alvállalkozóival kötött szerződéseiben, valamint azok
betartását, betartatását a helyszíni munkavégzés során ellenőrizni és érvényre juttatni.
A Vállalkozó 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. Vállalkozó köteles a munkát úgy
megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják,
illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat
maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók kizárólag a Vállalkozóval állnak jogviszonyban,
így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben érvényesíthetik
követeléseiket.
A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kivitelezéssel összefüggésben kiadott jogerős
engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül Vállalkozó biztosítani köteles a hatóságok részére a
részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe
tartoznak.
2.4. Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban
hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat,
termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. Vállalkozó
köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és a beszállítóinál is.
2.5. Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján
köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitni az építési naplót, azt
folyamatosan vezetni és a munkaterületen hozzáférhető helyen őrizni. Az építési naplót
magyar nyelven, egy eredeti és két másolati példányban kell vezetni, melynek első példánya
a Vállalkozót, másodpéldánya a Megrendelőt illeti meg.
2.6. Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett
építési és egyéb hulladék – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáról a
munka végzése során rendszeresen gondoskodni, a munkaterületen keletkezett építésibontási hulladék mennyiségét és fajtáját folyamatosan vezetni az építési naplóban. A
Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési
és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia.
2.7. Vállalkozó köteles folyamatosan ellenőrizni, hogy rendelkezésre áll-e az építőipari kivitelezési
tevékenység végzéséhez az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági
ellenőrzésről szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági engedély, műemlék esetén
az örökségvédelmi hatósági engedély, illetve bejelentés esetén annak igazolása. Köteles
gondoskodni az építés alatt már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi,
építészeti értékek megőrzéséről.
2.8. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek
tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal
rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak
ellenőrzésében és irányításában.
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2.9. A Vállalkozó az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor
(az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) köteles az építési munkaterületet
átadni a Megrendelőnek.
2.10. Vállalkozó az építési munkák befejeztével köteles az építési területről történő levonulást
végrehajtani: a kivitelezés helyszínéről a saját költségén eltávolítani minden hulladékot, a
saját vagy az alvállalkozói tulajdonát képező eszközt, szerszámot, gépet és anyagot.
2.11. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi,
környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó),
balesetvédelmi, és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelmének és
őrzésének biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából
származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.
2.12. Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot. A
Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a
Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjáig
kijavítani, amely a Kormányrendelet 32. § (7) bekezdése szerint a teljesítésigazolás
kiállításának feltétele.
2.13. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát, vagy vagyoni értékeket veszélyeztető kár
lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és
azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.
2.14. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése céljából a jelen Szerződésen alapuló szerződéseiben
saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 130. § (1)-(3) bekezdései és a 127. §
(4) és 130. § (6) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
2.15. Vállalkozó a Kbt. 125. § (4) bekezdésének a) pontjában foglaltakat jelen Szerződés
aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
2.16. Vállalkozó a Kbt. 125. § (4) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen Szerződés
aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés, illetve a jelen Szerződés 9.2 pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
2.17. Vállalkozó köteles kihelyezni a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdés szerinti tartalommal, az
építési munkaterület azonosító tábláját.
2.18. Vállalkozó köteles – adott esetben – együttműködni a kivitelezés folyamán a „Ózd városi
ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása
(SH/3/13.)” című pályázati program keretében megvalósuló munkálatok egyéb
szereplőivel.
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3.

A munka megkezdése, együttműködés a kivitelezés alatt

3.1. A Megrendelő megbízása alapján eljáró építési műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység teljes
folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások,
szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Feladataira és jogállására
egyebekben a Kormányrendelet rendelkezései irányadóak.
3.2. Megrendelő feladata a kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági
engedélyek beszerzése, szerződések megkötése, a Kormányrendelet 29. § szerinti előzetes
bejelentések teljesítése.
3.3. Megrendelő a szerződés teljesítése során az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Vállalkozó
részére:
- 2 példány kivitelezési dokumentáció;
- 1-1 pld. közmű üzemeltetői záradékkal / pecséttel ellátott kiviteli helyszínrajz, közműüzemeltetői nyilatkozatok, kezelői hozzájárulások;
- Munkakezdési időpont bejelentés másolatai (építésfelügyelet, APEH, Kezelő és
Üzemeltető Szervek);
- Munkaterület átadás;
- Műszaki ellenőrzés, lebonyolítás.
- tervezői művezetés
3.4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt egy részletes
videofelvételt készíteni az építési területről és annak környezetéről. Vállalkozó a felvétel
egy–egy példányát átadja Megrendelő és a műszaki ellenőr részére.
3.5. Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadásátvétel megtörténtét az építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni. Az átadás-átvétel
napján Vállalkozó a Megrendelő 11.2. pontban megjelölt kapcsolattartóját az átadás-átvétel
tényéről értesíteni köteles.
3.6. Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a Kormányrendelet 26. § (1) bekezdésében
megjelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő feladata az építési
napló ellenőrzése.
3.7. A takarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében vagy (szak)hatósági ellenőrzés hatálya alá
tartozó munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzés és a vizsgálat várható
időpontját 3 munkanappal megelőzően az építési naplóba bejegyezni, és arról a
Megrendelőt írásban úgy értesíteni, hogy kizárólag a Megrendelő szabad döntésén múljon,
hogy a nevezett eseményen részt kíván-e venni. Ha a Megrendelő ellenőrzési jogával nem
kíván élni, abban az esetben a Vállalkozó jogosult az eltakaró szerkezeteket továbbépíteni.
3.8. Megrendelő és az építési műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a
bejegyzésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, és amennyiben azt a Megrendelő
a naplóbejegyzésében igényli, abban az esetben válaszait egyidejűleg telefaxon is megküldeni
Megrendelő részére.
3.9. Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében – szükség esetén
– megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés
eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak –
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amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerződés előírásaival és a hatályos jogszabályokkal
– kötelezőek a Felek számára.
3.10. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés alapján vállalt munkához felelős műszaki
vezetőt alkalmaz, amelyért külön térítés nem illeti meg. A felelős műszaki vezető köteles
folyamatosan az építkezés helyszínén tartózkodni, vagy akadályoztatása esetén a szakmailag
megfelelő helyettesítéséről gondoskodni, valamint az építési napló, illetve a kivitelezés
lebonyolításához szükséges okiratok őrzéséről gondoskodni.
Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelős szakmai
műszaki vezetést az építésügyi szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássa, és
a kivitelezést teljes felelősséggel irányítsa.
Feladataira, jogállására egyebekben a Kormányrendelet rendelkezései irányadóak.
3.11. Az építési-szerelési munkák alatt Megrendelő és Vállalkozó heti rendszerességgel
egyeztetést (koordináció) tart. Az egyeztetésen részt vesz Megrendelő képviselője,
Vállalkozó képviselője, a Felelős műszaki vezetők, a Műszaki ellenőrök, szükséges esetben a
Tervező. A Koordináció helye Megrendelő hivatalos helyisége. A koordinációról minden
alkalommal jegyzőkönyv készül.
4.

A teljesítés megkezdése és a teljesítési határidő

4.1.A munkaterület átadásának a munka megkezdésének és az építési napló megnyitásának
időpontja: 2013. […] napja. A bejelentéshez szükséges vállalkozói adatokat Vállalkozó a
szerződés aláírásának napját követő munkanapig köteles Megrendelő rendelkezésére
bocsátani.
4.2. A Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az
átadás megtörténtét az építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni.
4.3. Az 5.2. pont szerinti – a kivitelezési tevékenység befejezését követő – műszaki átadás-átvételi
eljárás megkezdésének időpontja legkésőbb a Vállalkozó írásbeli értesítésétől (készre
jelentésétől) számított nyolcadik munkanap nap. A műszaki átadási-átvételi eljárás
résztvevőit a Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő hívja össze.
4.4. A teljesítés határideje: 27 hónap. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásának időpontja [Korm. rendelet 32. § (7) bekezdés], de legkésőbb az átadás-átvételi
eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő huszonötödik nap.
4.5. Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult.
4.6. Amennyiben Megrendelő a 4.3. pontban a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére
meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi
eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a 4.4. pontban meghatározott határidőben, a
Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
5.

A teljesítés

5.1. A teljes munka műszaki átadás-átvétele oszthatatlan szolgáltatásként, egy eljárás keretében
történik, abban az esetben is, ha az egyeztetett és közösen elfogadott ütemterv szerint,
munkarészenként részteljesítések történtek (oszthatatlan szolgáltatás). Részteljesítések: A
megvalósítási ütemtervnek (4. sz. melléklet) megfelelő egyes részek akkor tekintendőek
67

teljesítettnek, amennyiben Vállalkozó az ütemtervben meghatározott műszaki tartalomnak
megfelelően teljesített és a műszaki ellenőr az adott munkarész tekintetében a teljesítést
igazolja. A teljesítésigazolás kiállításának feltétele az adott munkarész során beépített
anyagok, szerkezetek, berendezések szállítóleveleinek és megfelelőség-igazolásainak átadása
Megrendelő részére. Amennyiben jogszerűen nem történik meg az adott munkarész
teljesítésének fentiek szerinti igazolása, úgy az adott szolgáltatás nem tekinthető
teljesítettnek és a Vállalkozó az erre a munkarészre vonatkozó részszámláját nem állíthatja
ki.
A részszámla kifizetésének feltétele, hogy Vállalkozó Megrendelő részére a vonatkozó
teljesítést a műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolással támassza alá, a részszámla
benyújtásával egyidejűleg.
A Vállalkozó köteles a munka(rész) elkészültét a várható befejezésnél 10 nappal korábban a
Megrendelő részére írásban jelezni.
5.2. Az 1.1. pont szerinti építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően műszaki átadásátvételi eljárást kell lefolytatni (berendezések, rendszerek működési próbája, és a tapasztalt
rendellenességek, hiányosságok megszűntetése, szükség esetén a próba megismétlése). A
műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a jelen Szerződés tárgya
szerinti építőipari kivitelezési tevékenység a jelen Szerződésben és jogszabályban előírtak
alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul
megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a jelen Szerződésben vállalt egyéb
követelményeknek, jellemzőknek. Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi és a
birtokbaadási eljárásban részt venni.
Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére
bocsátani a Szerződés teljesítését igazoló, valamint a Kormányrendelet 12.§ (2) bekezdés h)
pontjában foglalt dokumentumokat.
Az építési műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött műszaki
átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és
a jelen Szerződésben foglaltak teljesülését.
A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve egy példány az
építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket,
amelyekre jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen
a ) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
b ) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi
minőségét,
c ) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d ) a Megrendelő észrevételeit,
e ) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,
hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén – az átadásátvételi jegyzőkönyv mellékleteként külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék,
hiányjegyzék készül, amelyet a Vállalkozónak alá kell írnia),
f ) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,
g ) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
h ) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
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i ) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy
árengedményt kér és
j ) a résztvevők aláírását.
Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az
átvételért felelős személy megnevezését.
A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül
maradéktalanul kijavítani.
A műszaki vezető a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően a jelen
Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt ad át az
építési műszaki ellenőrnek.
Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy
nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész
vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult.
Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett
építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és
ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozó végszámlája kiállításának tartalmára.
Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más
hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán
sem akadályozzák a létesítmény rendeltetésszerű használatát, ha az egyebekben megfelel a
jelen Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó
ezen hibákat is köteles kijavítani a megállapodott határidőig. E hibák kijavításáig a
Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét.
5.3. A Felek az 5.2. pontban rögzített műszaki átadás-átvételtől (a műszaki ellenőr
teljesítésigazolásának keltétől) számított egy év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást
folytatnak le.
6.

A vállalkozói díj és elszámolása

6.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: [...] forint,
azaz [...] forint, amelyből tartalékkeretnek minősül nettó […] forint, azaz […] forint, amely
a jelen szerződés 7. pontjában foglaltakra figyelemmel használható fel. A vállalkozói díj
megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás a Dokumentáció, az árazott
költségvetési kiírás a Vállalkozó ajánlatának részét képezi.
6.2 A szerződésben foglalt munkák vállalkozói díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó
összes költségét és fedezetét. A vállalkozói díj az ajánlatban, a szerződésben és a tervekben
foglalt mennyiségi és minőségi követelmények figyelembevételével került meghatározásra,
és biztosítja a teljes létesítmény, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre
történő átadását Megrendelőnek.
6.3 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos
jogi szabályoknak megfelelően fizetendő, figyelemmel a támogatás ÁFA- mértékére is. A
támogatás Projektben elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a
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Megrendelőt terheli, ezért a Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható
költségeket külön-külön kell leszámláznia.
6.4 A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes
költségét, azaz a közvetlen költséget és a fedezetet is fedezi. Közvetlen költség különösen
az anyagköltség és a közvetlen gépköltség a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az
építőipari rezsióradíj és az elektronikus közbeszerzési költségvetési kiírási program
normatívái alapján számított munkadíj. Fedezet különösen a közvetlen költségek között
nem szereplő általános költség (pl.: vám, a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült
egyéb költség, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és
minden egyéb mellékköltség; ajánlat mellékletei készítésének, a biztosítás, az
engedélyeztetés, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a
mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.
függetlenül azok jogcímétől), valamint a tervezett nyereség.
6.5 A Megrendelő részszámla benyújtására 3 havonta ad lehetőséget, a műszaki ellenőr által
elfogadott és igazolt teljesítéssel összhangban. A teljesítés mérése százalékos előrehaladás
alapján történik. A részszámlák (Közbenső kimutatások) minimális értéke - egyenként nem lehet kisebb, mint az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a, és nem lehet több
mint az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 15 %-a. Az előleg és a részszámlák alapján
történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a nettó ajánlati ár 70 %-ánál. A 15%
mértékű végszámla benyújtására valamennyi nem jogerős üzemeltetési engedély
megszerzését követően kerülhet sor.
6.6 A Vállalkozó a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő, [...] Ft, azaz [...] forint
előlegre jogosult, az előleg összegével azonos összegű, feltétel nélküli előleg-visszafizetési
biztosíték ellenében. A Vállalkozó az Előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontja alapján legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig
köteles a Megrendelőnek nyújtani. Vállalkozónak a szerződés teljesítéséig érvényességét
fenn kell tartania, azzal, hogy a Szerződő Felek megállapodásának megfelelően, amennyiben
az előleg a Vállalkozó számláiból a szerződés teljesítését megelőzően teljes összegben
levonásra kerül, úgy Megrendelő külön okiratba foglaltan köteles hozzájárulni az Előlegvisszafizetési biztosíték felszabadításához. Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra,
az első részszámlától kezdve folyamatosan. Az elszámolt előleg mértéke részszámlánként a
számla értékének 25 %-a, egészen addig, amíg az előleg teljes összege elszámolásra nem
kerül.
6.7 A munka ellenértékének kifizetésére a teljesítés igazolását követően – szabályszerűen –
kiállított számla ellenében, átutalással, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő
számlák és mellékletei Megrendelő általi átvétele után kerül sor, figyelemmel a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 130. § (3), (5) és (6)
bekezdésének, a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 12-14. § szakaszainak vonatkozó
rendelkezéseire. A teljesítés igazolására a Kbt. 130. § (2) bekezdésében meghatározottak az
irányadók. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Jelen Szerződés és annak teljesítése
esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik.
Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján történik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a
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kifizetéseknél a Kbt. 130. § (3), (5) és (6) bekezdésének, a 306/2011. (XII. 23.)
Kormányrendelet 14. § szakasza szerint kell eljárni.
6.8 A számlán minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés iktatási számát, a Szerződés tárgyát, a
pályázat azonosító számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait.
6.9 Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott
építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével.

7.

Tartalékkeret és felhasználásának módja.

A tartalékkeret összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 5 %-a + ÁFA. A
tartalékkeret nyújt fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő, a
Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkákra. A tartalékkeret kizárólag az építési
beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák
ellenértékének elszámolására használható fel. A Megrendelőt a tartalékkeret felett
kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A pótmunka elszámolása tételesen történik, a
műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által
előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat részeként
benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az elrendelt pótmunkára, úgy az
elszámolás ezen az egységáron történik. Amennyiben a költségvetésben nincs vonatkozó ár
az adott munkára, úgy a vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és a Megrendelővel
jóváhagyatnia. A Vállalkozó az elfogadott és elvégzett pótmunkák ellenértékét a
végszámlában tüntetheti fel. Jelen szerződés keretében többletmunka nem számolható el.
8.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

8.1. A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles a 6.1 pont
szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési bankgaranciát, vagy más, a
Kbt. 126. (6) bekezdésének a) pont szerinti biztosítékot (Teljesítési Biztosíték) nyújtani a
Megrendelőnek. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes
lezárásának napjáig kell fennállnia. A biztosíték átadása előtt semmilyen kifizetés nem
teljesíthető a Vállalkozó részére. Amennyiben a szerződés teljesítése alatt a biztosíték
hatályát veszti, Vállalkozó haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Megrendelőnek
Amennyiben a Vállalkozó nem ad új biztosítékot, Megrendelő a szerződést felmondhatja. A
Teljesítési Biztosíték jelen Vállalkozási szerződés bármely pontja alapján lehívással történő
csökkentése esetén Megrendelő köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni a lehívást
követő 8 munkanapon belül.
8.2. A Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának
késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér a
késedelem minden naptári napja után jár, mértéke a vállalkozási díj nettó összegének 0,3 %a/késedelmes naptári nap, de összesen legfeljebb a nettó Vállalkozási díj 15 %-a. Ez a
rendelkezés nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelő alkalmazását.
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8.3. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri vagy meghaladja a nettó Vállalkozási díj 15
%-át, a Megrendelő − a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − azonnali
hatállyal felmondhatja a Szerződést vagy lehívhatja a meghatározott teljesítési biztosítékot.
8.4. A Vállalkozó érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.
8.5. A Megrendelőnek jogában áll a késedelmi kötbért az esedékes vállalkozói díjba - a
Vállalkozó által kiállított számlába – beszámítani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. § (6)
bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön
nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a
kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult
érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat,
költségeket, elmaradt hasznokat.
8.6. 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.
8.7. A Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve
annak jogalapját és összegét.
8.8. A Vállalkozót az építési rekonstrukciós munkák vonatkozásában 60 hónapos, az
üzemirányítási szoftver, hardver vonatkozásában pedig 36 hónapos jótállási (garanciális)
kötelezettség terheli, ajánlatának megfelelően.
8.9. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a
Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül
kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni
(amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és
megszakítás nélkül befejezni).
8.10. A jótállási idő lejárta előtt 30 nappal a Felek vizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvben
rögzítik az esetlegesen fennálló hibákat, valamint az azok kijavítására meghatározott
határidőt.
8.11. A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek Vállalkozónak felróható nem vagy nem
jog- és szerződésszerű teljesítése esetére a Vállalkozó az alábbiak szerint jólteljesítési
biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére:
a) a jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó szerződéses ellenérték 3%-a, […], azaz […] Ft;
b) a jólteljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott
módon kell teljesíteni
c) a jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozónak a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti
határidőig kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania.
8.12. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó a végszámlája benyújtásával
egyidejűleg a jólteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását – és tartását –
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hitelt érdemlően nem igazolja, úgy Megrendelő a jólteljesítési biztosíték összegének erejéig
és a jólteljesítési biztosíték rendelkezésére bocsátásáig az esedékes vállalkozási díjat
visszatartani jogosult.
9.

Felmondás, elállás

9.1. A Megrendelő – a Ptk. 320. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Vállalkozóhoz
intézett írásbeli nyilatkozatával azonnal hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Vállalkozó
súlyos szerződésszegést követ el.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha
a)

a Vállalkozó a munkát a 4.1. pontban meghatározott határidőt követő 15 napon belül
Vállalkozónak felróható módon nem kezdi el;

b ) a Vállalkozó a Szerződés 4.4. pontjában foglalt teljesítési határidőhöz képest 30 napot
meghaladó késedelembe esik;
c)

a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes és
hatályos munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;

d ) a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást a Bíróság jogerősen elrendeli,
vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül
fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a Szerződés teljesítését meghiúsíthatja;
9.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha
a)

a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltételeknek.

b ) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek.
Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 9.2 pont szerinti felmondása esetén a
Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.
9.3. A Megrendelő a jelen Szerződést 15 napos határidővel, a Vállalkozóhoz intézett előzetes
írásbeli értesítést követően felmondhatja, ha erre hatósági kényszer okot ad (így az építkezés
hatóság részéről történő leállítása, amelynek oka a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel).
9.4. A Vállalkozó jogosult a Szerződést 15 napos határidővel, a Megrendelőhöz címzett előzetes
írásbeli értesítést követően felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozó a jelen Szerződés
rendelkezéseinek betartásával készült, szabályosan kiállított, jogosan igényelt összegről
szóló számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest 60 napot meghaladó
késedelembe esik.
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9.5. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha
azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a
Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő
kockázatára köteles a munkát elvégezni.
9.6. A Megrendelő – a 9.1. pontban foglaltakat ide nem értve – a Szerződéstől bármikor,
indokolás nélkül elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. Amennyiben a
Vállalkozónak a Megrendelő elállásáig a teljesítés érdekében költségei, kiadásai keletkeztek,
bizonyos munkákat már elvégzett, anyagokat beszerzett, kártérítési igényének
érvényesítésére Felek a műszaki ellenőr által kiállított (rész)teljesítésigazolást tekintik
irányadónak.
9.7. A 9.1. pontban foglalt esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult.
9.8. Amennyiben a Vállalkozó a hatályos szerződés elnyerése érdekében, vagy annak teljesítése
során vesztegetéshez, csaláshoz, kényszerhez, vagy versenykorlátozáshoz folyamodik, vagy
ezek gyanúja merül fel, a Megrendelő a tudomásra jutástól számított 2 éven belül elállhat a
szerződéstől, ezzel egyidejűleg értesíti a magyar hatóságokat. A Vállalkozó tudomásul veszi,
hogy részére a gyanú kivizsgálásának lezárásáig nem történik kifizetés. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó vesztegetéshez, csaláshoz, kényszerhez, vagy
versenykorlátozáshoz folyamodott, a szerződés ellenértéke nem kerül részére kifizetésre,
továbbá a SECO döntése alapján meghatározott vagy határozatlan időre kizárható a SECO
által finanszírozott projektek kapcsán történő megrendelésekből.
10.

A szolgáltatás teljesítése alatti káresemény, biztosítás

10.1. A Vállalkozó a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ával összhangban kijelenti, hogy
rendelkezik különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben a Szerződés teljes
időtartamára vonatkozó, kellő fedezetet nyújtó, saját névre szóló építésszerelési
felelősségbiztosítással.
A biztosítás kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos
többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos
építményekre.
A biztosítás fedezetet nyújt az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő
szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó
épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra.
A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező
károkra a Megrendelő, az általa kért események körét leszámítva felelősséget nem vállal, és
nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.
Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, illetve a Vállalkozó
által kijelölt közterületi gépjármű vagy gyalogosforgalom számára biztosított területen, vagy
az építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit
haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a
Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a
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Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt
teljes körűen megtéríteni.
10.2. A 10.1. pontban hivatkozott biztosítási szerződés másolata, valamint a Szerződés létrejöttét
megelőzően utolsó ízben kiegyenlített biztosítási díj kifizetését igazoló dokumentum
másolata a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képezi. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli.
11.

A Felek képviselete, kapcsolattartás

11.1. Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve a szolgáltatás minőségi és mennyiségi
felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendelő felé a szolgáltatás átvételével (amely a 6.5. pont szerinti szakmai
teljesítésigazolás kiállításával jelent egyet) kapcsolatosan.
Műszaki ellenőrre vonatkozó adatok:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

11.2. A Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek
meg az alábbiak szerint:
Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:
Név:
[…]
Cím:
[…]
Telefon: […]
Fax:
[…]
E-mail:
[…]
A Vállalkozó teljesítés során érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselője:
Név:
[…]
Cím:
[…]
Telefon: […]
Fax:
[…]
E-mail:
[…]
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név:
[…]
Cím:
[…]
Telefon: […]
Fax:
[…]
E-mail:
[…]
11.3. A fenti személyek vagy adataik változásáról a Felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben
ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni.
11.4. A másik Fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást
mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott Fél írásban be nem
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jelenti a másik Félnek a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett
változásokat.
11.5. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban –
tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján – kell eszközölni, amely akkor
tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.
11.6. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.
11.7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
12.

Titoktartás

12.1. Felek a jelen Szerződéssel, illetve az annak során teljesített építési beruházással
kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon
tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek,
ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik Fél sem hozza
nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába
került információkat kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése
érdekében használhatja fel.
12.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Megrendelő jogosult a
jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint – a Ptk. 320. §-ának
(3) bekezdésére figyelemmel – attól egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. A felmondás,
illetve az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb
polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.
12.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Ptk. 81. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen
nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen Szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen
Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
12.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről
szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival
összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a
Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél
és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.
12.5. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés a Kbt. 31. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel nyilvános. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a Kbt.
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hivatkozott szakasza e) pontja szerint a Szerződést, annak létrejöttét követően
haladéktalanul honlapján közzéteszi.

13.

Vitás kérdések rendezése

13.1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében
vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a Szerződés megkötése után
felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek
egymást tájékoztatni. Vitájuk rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek
igénybe, jogvitájukat eseti vagy állandó választott-bíróság elé nem terjesztik.
13.2. Ha a Felek a fent meghatározott módon 15 napon belül nem tudják megoldani a Szerződés
alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vitájukat, úgy a pertárgy értékétől függően az
Ózdi Városi Bíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
14.

Egyéb rendelkezések

14.1. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel
módosíthatják.
14.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.
14.3. A Jelen Szerződéses Megállapodás mellékletét képezi a külföldi adóilletőségű Vállalkozó
Kbt. 125. § (7) bekezdésében foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
[Kizárólag külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén.]
14.4. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében A közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.), A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.),
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
14.5. Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés aláírásával, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozóját a vele kötendő
szerződésben.
14.6. A hivatalos ünnepnapok Magyarországon: január 1., március 15., Húsvét Hétfő, május 1.,
Pünkösd Hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25., december 26. Az
ünnepnapokon és vasárnapokon munkavégzés nem megengedett. Munkanapokon
munkavégzés 0700 és 1800 óra között történhet!
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14.7. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és mindkét Fél szerződésszerű
teljesítésével megszűnik.
14.8. Jelen Szerződés egymással mindenben szó szerint megegyező 6 (hat) eredeti példányban
készült, amelyből Vállalkozó 1 (egy), Megrendelő 5 (öt) eredeti példányt kap.
14.9. A Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
14.10. Az alább felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

melléklet: Eljárást megindító felhívás, ajánlattételi dokumentáció (mellékleteivel
együtt), Vállalkozó ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárásban
keletkezett iratok (kiegészítő tájékoztatás(ok), stb.)
melléklet: Biztosítási szerződés másolata, valamint a Szerződés létrejöttét
megelőzően utolsó ízben kiegyenlített biztosítási díj kifizetését
igazoló dokumentum másolata
melléklet: Fizetési ütemterv
melléklet: Részletes (megvalósítási) ütemterv
melléklet: Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum
(befizetést/átutalást igazoló dokumentum/ bankgarancialevél/
biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény)
melléklet: A Kbt. 125. § (7) bekezdése szerinti meghatalmazás (Amennyiben
Vállalkozó külföldi adóilletőségű)
melléklet: Integritási Klauzula

………………………………………
Fürjes Pál
Polgármester
Ózd Város Önkormányzata
(Megrendelő)

………………………………………

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2013. …….……. napján

2013. ……………... napján

(Vállalkozó)

Ellenjegyzem:
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TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA)
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Ózd Város Önkormányzata
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
(továbbiakban: Kedvezményezett/Megrendelő)
Tudomásunkra jutott, hogy _____________________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az
Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja a Vállalkozó számára teljesítési
biztosíték nyújtását.
A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) __________ ezúton visszavonhatatlanul
vállaljuk az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely ___________-t (azaz:
____________-t, mint garantált összeget) meg nem haladó összeg kifizetését a Meghatalmazó,
vagy bármely más személy esetleges kifogásainak figyelembevétele és bármilyen előzetes bírósági
vagy választott bírósági döntés, továbbá az Önök és a Meghatalmazó közötti jogviszony
bármilyen vizsgálata nélkül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólítására, amely
tartalmazza:
(a)
(b)

hogy a Meghatalmazó nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit, és
azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazó nem a Szerződésnek megfelelően jár el.

Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök [igazgatójának/igazgatóinak]
aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak
irodánkba legkésőbb (a Létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának
napjáig) ______________-ig (a „lejárat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia
érvényesíthetőségének hatálya lejár és a bankgarancia részünkre visszaküldendő.
Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbítását, ha a Szerződésre vonatkozó Teljesítési
Igazolás nem került kibocsátásra a lejárat napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28
napon belül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólításra, miszerint a teljesítési igazolás
még nem került kibocsátásra a Meghatalmazó hibájára visszavezethetően és jelen garancia még
nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét.
A jelen bankgarancia az aláírásával hatályba lép.
Jelen garanciára a magyar jog az irányadó.
Kelt:

Aláírás(ok)
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TELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA
(MINTA)

„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Ózd Város Önkormányzata
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
(megbízottaival és jogutódjaival együtt, a Szerződésben, mint Megrendelő megnevezve).
Jelen Biztosíték által, (a Vállalkozó neve és címe) _________________________________ (aki a
jelen Szerződés szerint a Vállalkozó) mint Meghatalmazó, továbbá (a kezes neve és címe)
______________ mint Kezes visszavonhatatlan és kötelező érvényű elkötelezettséget vállalnak a
Kedvezményezett felé mindösszesen ______________ (a "Garanciális összeg"), azaz:
______________ mértékben a Meghatalmazó összes, Szerződés szerinti kötelezettségei és
felelőssége megfelelő teljesítésért.
A jelen garancia az aláírásával hatályba lép.
A Meghatalmazó bármely szerződéses kötelezettsége teljesítésének elmulasztásakor, vagy
bármely, a Szerződéses Feltételek 15.2 Alcikkelyében felsorolt esemény, vagy körülmény
előállásakor a Kezesnek jóvá kell tennie az ilyen mulasztást, és meg kell fizetnie a
Kedvezményezett kárát, amely ezen mulasztás, esemény, vagy körülmény miatt keletkezett.
Ugyanakkor, a Kezes teljes felelőssége nem haladhatja meg a Garanciális összeg mértékét.
A Kezes jelen garancia szerinti kötelezettségei és felelőssége nem engedhetők el a
Kedvezményezett által a Meghatalmazó részére nyújtott bármely időtartambéli engedmény, vagy
haladék miatt, sem pedig bármely a Szerződés szerint kivitelezendő munkák megváltoztatása,
illetve felfüggesztése, vagy a Szerződés módosítása miatt, vagy a Meghatalmazó, illetve a
Kedvezményezett jogi státuszának megváltozása miatt, vagy bármely más okból kifolyólag, akár a
Kezes tudtával, hozzájárulásával vagy anélkül történt.
Bármely, jelen Garancia alapján benyújtott követelésnek a Kezeshez legkésőbb (a Létesítményre
vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának napjáig) _________ (a "Lejárat
dátuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garanciának érvényét kell veszítenie és azt vissza kell
küldeni a Kezes részére.
Jelen garancia által biztosított kedvezmény átruházható a Szerződés átruházására vonatkozó
feltételek alapján és az ezen feltételek betartását igazoló, a Kezes részére kiadott igazolás alapján.
Jelen garanciára vonatkozólag ugyanazon ország jogának előírásai vonatkoznak, mint amelyek a
Szerződésre érvényesek.
Jelen Garanciát a Meghatalmazott és a Kezes bocsátotta ki.
(Kelt): ______________ -n
Aláírás(ok) a Meghatalmazott nevében___________________________________________
Aláírás(ok) a Kezes nevében

_______________________________________________
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ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA
(MINTA)
„Vállalkozási szerződés a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében
támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és
fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című pályázati program keretében kivitelezési
munkálatok elvégzésére”
Ózd Város Önkormányzata
Székhely: 3600 Ózd, Városház tér 1.
(továbbiakban: Kedvezményezett/Megrendelő)
Tudomásunkra jutott hogy ___________ (a továbbiakban "Meghatalmazó") az Önök
Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint és előleget szeretne igénybe venni, amely célból a
Szerződés részére előírja a Vállalkozó számára egy garancia nyújtását.
A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) __________ ezúton visszavonhatatlanul
vállaljuk az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére bármely ___________-t (azaz:
____________-t, mint garantált összeget) meg nem haladó összeg kifizetését a Meghatalmazó,
vagy bármely más személy esetleges kifogásainak figyelembevétele és bármilyen előzetes bírósági
vagy választott bírósági döntés, továbbá az Önök és a Meghatalmazó közötti jogviszony
bármilyen vizsgálata nélkül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólítására, amely
tartalmazza:
(a)

hogy a Meghatalmazó elmulasztotta az előleg visszafizetését a Szerződés feltételeinek
megfelelően, és

(b)

a Meghatalmazó által vissza nem fizetett összeg mértékét.

Jelen garanciának az előleg összegének [első részletének] Meghatalmazó általi kézhez vételekor
kell hatályba lépnie. A garancia összegét az Önök részére visszafizetett előleg rész-összegek
mértékével csökkenteni kell, ahogyan az a Szerződéses Feltételek 14.6 Alcikkelye szerint
kibocsátott igazolással alá van támasztva. Minden egyes ilyen tárgyú igazolás (Meghatalmazó által
megküldött) másolatának kézhezvételét követően azonnal értesítenünk kell Önöket a módosított
garancia összeg mértékéről.
Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök aláírásait, amelyeket a bankjuk,
vagy közjegyző által hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak irodánkba legkésőbb (a
Létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásának napjáig) ______________ig (a „lejárat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesíthetőségének hatálya
lejár és a bankgarancia részünkre visszaküldendő.
Tudomásunkra jutott, hogy a Kedvezményezett előírhatja a Meghatalmazó részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbítását, ha az előleg nem került visszafizetésre a lejárat
napját megelőző 28. napig. Vállaljuk, hogy az ezen 28 napon belül az Önök által részünkre
megküldött írásos felszólításra, miszerint az előleg még nem került kifizetésre és jelen garancia
még nem került meghosszabbításra, kifizetjük az Önök részére a garancia összegét.
Jelen bankgaranciára a magyar jog az irányadó.
Kelt:

Aláírás(ok)
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