KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) uniós értékhatár alatti, a
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz
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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Ajánlatkérő(k)
1./ Sé Község Önkormányzata
9789 Sé, Szabadság utca 29.
Képviseli: Sörös István polgármester
2./ Bucsu Község Önkormányzata
9792 Bucsu, Rohonczi utca 2.
Képviseli: Horváth Tímea polgármester
Az ajánlatkérők a közbeszerzési eljárást közösen folytatják le, a maguk közül kiválasztott,
meghatalmazott ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, aki a másik ajánlatkérő nevében is
folytatja le a közbeszerzési eljárást.
Megbízott kapcsolattartó: Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
9700 Szombathely, Petőfi S u. 45.
Levelezési cím: 9022 Győr, Batthyány tér 10.
Telefon: +36-30-343-9537
E- mail: vighe.gyor@gmail.com
Ajánlattevő feladata
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munkákat a közbeszerzési
dokumentumokban, különösen az ajánlattételi felhívásban, a jelen ajánlati dokumentációban,
illetve a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározott mennyiségi és
minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások
és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Az ajánlat költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával 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 szemben ezen
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a
nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle - esetleges jövőbeni - térítésre
nem kötelezhető.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben,
azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.
Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet előírásaival összhangban.
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Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a
jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - előírásának megváltoztatására sem.
Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az
ajánlati határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 56. § (3) bekezdésében és a Kbt. 114. § (6)
bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével – írásban kiegészítő
információkért fordulhat az ajánlatkérőhöz, aki a kért információt az ajánlati határidő lejárta
előtt ésszerű időben megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő egyidejűleg
megkapja. Az írásbeli tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a fent hivatkozott
határidők
figyelembevételével
meg
kell
érkezniük
ajánlatkérőhöz
e-mail
(vighe.gyor@gmail.com) vagy kézbesítő útján az ajánlatkérő (Sé Község Önkormányzata 9789 Sé, Szabadság utca 29.) címére. 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 is a megadott e-mail címre eljuttatni.
Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. március 28. 14.00 óra
Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az határidőre a megadott
címre beérkezett, a késedelemből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
Az ajánlat benyújtásának címe:
Sé Község Önkormányzata
9789 Sé, Szabadság utca 29.
Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:
Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban, bármilyen módon összefűzve és 1
példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file),
cégszerűen aláírva, minden, tartalommal rendelkező oldal folyamatos sorszámozásával,
számozott tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.
A csomagoláson az alábbi megjelölést kell feltüntetni:
„AJÁNLAT - Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése - TOP-2.1.3-15-VS12016-00005 - nem bontható fel az ajánlati határidő lejárta előtt!"
A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlati határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlat külső
csomagolásán (pl. boríték) továbbá a következőket is fel kell tüntetni: „KÖZBESZERZÉSI
AJÁNLAT”.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
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.
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.
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Az ajánlatok bontása
Az ajánlatok bontására az ajánlati határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál a
Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok
kerülnek a felolvasólapról ismertetésre.
Az ajánlatok bontásának helye és ideje
Sé Község Önkormányzata
9789 Sé, Szabadság utca 29.
Időpont: 2018. március 28. 14.00 óra
Az ajánlatok módosítása, ajánlati kötöttség
Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja.
Ajánlattevő az ajánlati határidőt követő 60 napig az ajánlatához kötve van.
Az ajánlatok értékelése
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az ajánlatok értékelési szempontja a
legjobb ár-érték arány (mindkét rész vonatkozásában).
Az értékelési szempontok (mindkét rész tekintetében):
1. Ajánlati ár (nettó Ft)

súlyszám: 70

2. Jótállási idő mértéke (hónap)
(a teljesítéstől számított minimum 36 hónap,
maximum 60 hónap)

súlyszám: 20

3. A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül
bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi
orvoslásának megkezdési időpontja (kiszállási idő)
a bejelentést követően (munkanap)
(minimum 1 munkanap, maximum 5 munkanap)

súlyszám: 10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
Ajánlatkérő az értékelés során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott
ponthatárok között értékeli az „ajánlati ár” és „a szavatossági és jótállási időszak tartamán
belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési
időpontja (kiszállási idő) a bejelentést követően” szempont esetében a fordított arányosítás
módszerével, a „jótállási idő mértéke” szempont esetében az egyenes arányosítás módszerével
(értékelési pontszám). A számítások során a kapott eredményt az ajánlatkérő két tizedes
jegyre kerekíti. Ezt követően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot
megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül
elfogadásra.
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Ha a legkedvezőbb ajánlat a fentiek szerint nem állapítható meg, abban az esetben az
ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
A fordított arányosítás alkalmazandó 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
Az egyenes arányosítás alkalmazandó képlete:
P = (Avizsgált/Alegjobb ) 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 36 hónapnál kevesebb jótállási idő vállalás (megajánlás) esetén az ajánlat érvénytelen.
Az 5 munkanapnál több munkanap vállalás (megajánlás) esetén az ajánlat érvénytelen.
A közbeszerzési eljárás nyelve
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell
beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven
történik.
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. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel.
Egyéb feltételek
Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés a közbeszerzési dokumentáció és a
nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön
létre.
A Kbt. 136. § (2) 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.
Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja. Ajánlatkérő
hivatkozva a Kbt. 35. § (8) bekezdésére nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekt társaság) létrehozását.
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FIZETÉSI
FELTÉTELEK,
SZERZŐDÉST
BIZTOSÍTÓ
MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK ÉS A
SZERZŐDÉSKÖTÉSNEK AZ IDŐPONTJA, AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA,
MÓDOSÍTÁSA
Az ajánlati ár
Az ajánlati árnak - részfeladatonként - tartalmaznia kell valamennyi, a nyertes ajánlattevő
tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és
díjat, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti valamennyi
költséget.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot
és hasznot is. Az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt nem emelhető.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből
eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti
a szerződés teljesítésének kötelezettség alól.
Ajánlatkérő az ajánlati árat kéri részletes költségvetéssel alátámasztani a rendelkezésre
bocsátott árazatlan költségvetés(ek)nek megfelelően.
Fizetési feltételek, árképzés
A pénzügyi forrás: Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-2.1.315 jelű, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú projekt
Projekt megnevezése: „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
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.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot,
beleértve ebbe az árfolyamrögzítéssel és árfolyamváltozással járó feltételt vagy kockázatot is.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a nyertes ajánlattevő tevékenységével és
szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot
és hasznot 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 magában kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.
A teljesítés során 1 - 1db részszámla és 1 -1 db végszámla benyújtására van lehetőség
mindkét rész vonatkozásában az alábbiak szerint:
részszámla: a szerződéses érték legalább 10 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de
legkésőbb 2018. június 02-ig
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végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, de legkésőbb 2018.
szeptember 28-ig
A számlák benyújtásának részletes feltételeit a dokumentációban található szerződéstervezet
tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint, a szükséges
mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül,
átutalással történik, a szerződés teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdései is
relevánsak.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja
(mindkét rész tekintetében).
Az igényelt előleg összege két egyenlő részben kerül visszafizetésre oly módon, hogy a
végszámla összege csökkentésre kerül. Az előleg igénybevételére a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése irányadó. A szerződés esetleges későbbi módosítása a
kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.
A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére alkalmazandó a Kbt. 135. § (3) bekezdésének
előírása is.
Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe a szerződés teljesítése során,
úgy a teljesítés igazolás alapján kiállított számla a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
(1) bekezdésében előírtak szerint, átutalással kerül kiegyenlítésre. Amennyiben a Nyertes
Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy a szerződéses
ellenérték kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)
bekezdései alapján történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény és az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásai is megfelelően vonatkoznak.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § alapján késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamához
igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
d) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
e) 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
A szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban
módosítható.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér (mindkét rész vonatkozásában): a vállalkozót a késedelmes teljesítés esetén
késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 30.000 Ft/nap a késedelem
első napjától, de legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a meghatározott maximum értéket, úgy
Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására, illetve a szerződéstől való elállásra.
A kötbérszámítás alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj (ellenszolgáltatás) összege.
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Meghiúsulási kötbér (mindkét rész vonatkozásában): Ha a teljesítés olyan okból vált
lehetetlenné, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős, a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt
a nettó vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
abban az esetben érvényesíthetők, ha a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést.
Nyertes Ajánlattevőnek az általa elvégzett munkára legalább 36 hónap teljes körű jótállást
kell vállalnia. Ha jogszabály az Ajánlattevő által vállalt jótállásnál hosszabb időtartamot
állapít meg, akkor a hosszabb időtartam az irányadó. A jótállás kezdő napja a munka teljes
körű befejezését követően az átadás-átvétel napja.
Az összegezés megküldésének időpontja, és a szerződéskötés időpontja
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely
gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. [Kbt. 79. § (1)
bekezdése]
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. [Kbt.
79. § (2) bekezdése]
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Ha a Kbt.
másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha
az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére
vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. [Kbt. 131. § (6) bekezdése]
Az előzőekben rögzítettektől eltérően az ott rögzített tíz -, illetve ötnapos időtartam letelte
előtt is megköthető a szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be. [Kbt. 131. § (8) bekezdés
f) pontja]
Az ajánlatok visszavonása, módosítása
Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig – a cégjegyzésre jogosult személy
által (cégszerűen) aláírt írásos nyilatkozattal – vonhatja vissza.
Az Ajánlattevő a Kbt. 55. (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő lejártáig új
ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott
ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatok módosítására nincs lehetőség.
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Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a megjelölése, amelyektől az Ajánlattevő
megfelelő tájékoztatást kaphat:
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
9700 Szombathely, Hunyadi út 45. Tel.: (94) 522-750, fax: (94) 522-770
VasMSzombathelyJH-MK@lab.hu
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Tel.: 94/513-430
E-mail: vas.mki@katved.gov.hu
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság,
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Tel.: 06-1-795-54-78
E-mail: tarsadalmifel-zarkozas@emmi.gov.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Postai címe: 9701 Szombathely Pf.:183
Telefon: 94/506-700; Fax: 94/313-283
E-mail cím: zoldhatosag@vas.gov.hu
ÁNTSZ Szombathelyi Járási Népegészségügyi Intézete
9700 Szombathely, Sugár út 9. Tel.: 06-94-506-300, fax: 06-94-506-332
E-mail: titkarsag.szhely@nydr.antsz.hu
NAV Vas Megyei Adóigazgatósága
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 22. Tel.: 94/519-700
vasavig@nav.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: 06/1/301-2900
E-mail: hivatal@mbfh.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási
és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
9700 Szombathely, Hargita u. 31. Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243.
Tel.: 94/522-610 Fax: 94/500-795
E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu
A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjak az ajánlatadás költségeinek minősülnek, melyeket
az Ajánlattevőnek kell viselnie.
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MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumban szereplő mellékletek
tartalmáért, azokat ajánlattevőnek úgy kell csatolnia ajánlatába és esetlegesen javítani,
bővíteni, hogy azok megfeleljenek az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban
előírtaknak és vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.
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TARTALOMJEGYZÉK
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) (1. sz. melléklet)
Felolvasólap (részenként külön-külön)
(2/A és/vagy 2/B. számú melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
(3. számú melléklet) (eredeti aláírással nyújtandó be)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről
(4. sz. melléklet)
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről
(amennyiben releváns) (5. sz. melléklet)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)
Ajánlattevői nyilatkozat részenként külön-külön a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pontja tekintetében (6/A és/vagy 6/B számú melléklet)
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (7. számú melléklet)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)
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 megállapodása (közös ajánlattétel esetén)
Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról
(8. számú melléklet)
Nyilatkozat cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről
(9. számú melléklet)
Dokumentáció átvételét igazoló dokumentum (AF 24. n) pont)
(10. számú melléklet)
Nyilatkozat a hátrányos helyzetű lakosok bevonása tekintetében
részenként külön-külön (11/A és/vagy 11/B számú melléklet)
Beárazott költségvetés(ek) részenként külön-külön (szakmai ajánlat)
Az ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és a Kbt. szerinti egyéb
nyilatkozatok
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Oldalszám

2/A. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
1. rész
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Sé közigazgatási területéhez tartozó építési munkák
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Ajánlattevő neve: 

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

Ajánlattevő székhelye:*

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

Ajánlattevő képviselője:

……………………………………………………………

Kapcsolattartó neve:
…………………………………………………………….
Elérhetősége:
Címe: …………………………………………….
Telefon: ………………………………………….
E-mail: …………………………………………..
1. Ajánlati ár (nettó Ft)

….…………. Ft

2. Jótállási idő mértéke (hónap)
(a teljesítéstől számított minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)

.………… hónap

3. A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő
által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési
időpontja (kiszállási idő) a bejelentést követően (munkanap)
. ………. munkanap

Kelt: ..................................... ……………..

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



Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő nevét és székhelyét is fel kell tüntetni!
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2/B. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
2. rész
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Bucsu közigazgatási területéhez tartozó építési munkák
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Ajánlattevő neve: 

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

Ajánlattevő székhelye:*

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

Ajánlattevő képviselője:

……………………………………………………………

Kapcsolattartó neve:
…………………………………………………………….
Elérhetősége:
Címe: …………………………………………….
Telefon: ………………………………………….
E-mail: …………………………………………..
1. Ajánlati ár (nettó Ft)

….…………. Ft

2. Jótállási idő mértéke (hónap)
(a teljesítéstől számított minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)

.………… hónap

3. A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő
által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési
időpontja (kiszállási idő) a bejelentést követően (munkanap)
. ………. munkanap

Kelt: ..................................... ……………..

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



Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő nevét és székhelyét is fel kell tüntetni!
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3. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján1
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………….., mint a ……………………………… ajánlattevő
(székhely: …………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati
felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük :
Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának, illetve a közbeszerzési dokumentációjának a
feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a
szerződést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint megkötjük és ajánlatunkban
meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal, azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelen.
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.

Kelt: …………………………………………….
……………………………….
cégszerű aláírás

1

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt példányát
kell az ajánlatba csatolni!
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4. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint,
valamint az alkalmassági követelményekről
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Alulírott ……………………………………….., mint a ……………………………
ajánlattevő (székhely: ………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati
felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük :
Kizáró okok
I./1. Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok, amelyek szerint:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
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d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) 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;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen
fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból
kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési
eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
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l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben
meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el,
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben
végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2)
bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági
Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben
meghozott határozata megállapította.
62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező
személy volt.
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I./2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pont szerinti kizáró ok
tekintetében
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az általam
képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül,
a) amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
b) amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a megfelelő aláhúzandó)
ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatása:
…………………………………………………...........................................................................
.…………………………………………………..........................................................................
vagy
az ajánlattevőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa.
I./3. Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó, illetve adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében:
Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában nyilatkozunk, hogy az érintett gazdasági szereplők tekintetében nem állnak
fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Nyilatkozunk továbbá, hogy társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.
62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
II. Nyilatkozat az alkalmassági követelmények tekintetében:
Az ajánlati felhívásban a pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek az
ajánlattevő megfelel2:
igen/nem
Az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény M.1. pont
alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő megfelel3:
igen/nem
Az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény M.2. pont
alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő megfelel4:
igen/nem
III. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján azon szervezet/személy megjelölése, amelynek
kapacitására ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés
érdekében támaszkodik:

2

A megfelelő rész aláhúzandó.
A megfelelő rész aláhúzandó.
4
A megfelelő rész aláhúzandó.
3
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

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

Kelt: ……………………………………………..
……………………………….
cégszerű aláírás

2017. évi LIII. törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, 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,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon
tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti
tényleges tulajdonosa, továbbá
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol,
továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
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5. számú melléklet

KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA

a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről5
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………., mint a ………………… kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet/személy (székhely: ………………………………...)
nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban és a kapcsolódó
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nyilatkozat az alkalmassági követelmények tekintetében:
Az ajánlati felhívásban a pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek az
ajánlattevő az általunk nyújtott kapacitásra támaszkodva megfelel6:
igen/nem/nem releváns
Az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény M.1. pont
alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő az általunk nyújtott kapacitásra
támaszkodva megfelel7:
igen/nem/nem releváns
Az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény M.2. pont
alkalmassági minimumkövetelménynek az ajánlattevő az általunk nyújtott kapacitásra
támaszkodva megfelel8:
igen/nem/nem releváns

Kelt: …………………………………….
……………………………….
cégszerű aláírás

5 Azon szervezet/személy tölti ki, amelynek kapacitására valamely alkalmassági követelmények való megfelelés
érdekében az ajánlattevő támaszkodik.
6
A megfelelő rész aláhúzandó.
7
A megfelelő rész aláhúzandó.
8
A megfelelő rész aláhúzandó.
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6/A. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
1. rész
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Sé közigazgatási területéhez tartozó építési munkák
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Alulírott ……………………………, mint a……………………………………ajánlattevő
(székhely:…………………………………………………………………..) nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében az alábbiak
szerint nyilatkozom:
az alábbi – a közbeszerzés részét képező – területekre vonatkozóan kívánunk
szerződést kötni alvállalkozóval (harmadik személlyel)

a)

A közbeszerzés egyes része(i), részterülete(i)
(munkaterület megnevezése)
1.
2.
vagy
-

nem kívánunk a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

b) a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók
Alvállalkozó megnevezése, székhelye
1.
2.

Kelt . …………………………………..
...………………………………………..
cégszerű aláírás
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6/B. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
2. rész
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Bucsu közigazgatási területéhez tartozó építési munkák
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Alulírott ……………………………, mint a……………………………………ajánlattevő
(székhely:…………………………………………………………………..) nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése” tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás során a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében az alábbiak
szerint nyilatkozom:
az alábbi – a közbeszerzés részét képező – területekre vonatkozóan kívánunk
szerződést kötni alvállalkozóval (harmadik személlyel)

a)

A közbeszerzés egyes része(i), részterülete(i)
(munkaterület megnevezése)
1.
2.
vagy
-

nem kívánunk a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

c) a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók
Alvállalkozó megnevezése, székhelye
1.
2.

Kelt . …………………………………..
...………………………………………..
cégszerű aláírás
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Alulírott …………………………………………., mint a ………………………... ajánlattevő
(székhely: ………………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati
felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

n y i l a t k o z o m,
hogy szervezetünk
nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya
alá. 9
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak10 minősül.

törvény szerint

Kelt: …………………………………….

……………………………….
cégszerű aláírás
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Megfelelő aláhúzandó!
Megfelelő aláhúzandó!

10
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
az elektronikus formában benyújtott ajánlatról

A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
…………………………………………………………………………………
(székhely:
…………………………………………………………………………………)
Ajánlattevő
nyilatkozattételre jogosult képviselője (…………………………………………………..
közös ajánlattevők képviselőjeként is eljárva) nyilatkozom, hogy az ajánlatunk elektronikus
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a
papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

Kelt:……………………………………………

................................................................
cégszerű aláírás
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről

A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
…………………………………………………………………………………
(székhely:
…………………………………………………………………………………)
Ajánlattevő
nyilatkozattételre jogosult képviselője az általam képviselt szervezet vonatkozásában
a) nincsen folyamatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem *
b) a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem folyamatban van.*

Kelt:………………………………………………

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

Megjegyzés:
Amennyiben a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem folyamatban van, úgy az ajánlathoz csatolni
kell a változásbejegyzési kérelmet és a cégbíróság által küldött igazolást.
A megfelelő aláhúzandó!
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10. számú melléklet

NYILATKOZAT
a dokumentáció átvételéről

A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”

Alulírott ………………………………………, mint a …………………………………….
ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult
képviselője az ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a
tárgyi közbeszerzési eljárás keretében a közbeszerzési dokumentumokat átvettük, illetve
megkaptuk.
Egyben nyilatkozom, hogy a közbeszerzési dokumentumokat másra nem ruházzuk át.

Kelt: …………………………………..
………………………………….
cégszerű aláírás
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11/A számú melléklet

NYILATKOZAT
a hátrányos helyzetű lakosok bevonása tekintetében
1. rész

A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Sé közigazgatási területéhez tartozó építési munkák
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Alulírott …………………………………………., mint a ………………………....
ajánlattevő (székhely: ………………………………………...) nyilatkozattételre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy az Ajánlatkérő támogatási kérelmében vállalt létszámú (3 fő)
hátrányos helyzetű lakost nyertességem esetén a szerződés teljesítésébe bevonom.

Kelt: …………………………………….

……………………………….
cégszerű aláírás
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11/B számú melléklet

NYILATKOZAT
a hátrányos helyzetű lakosok bevonása tekintetében
2. rész

A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Bucsu közigazgatási területéhez tartozó építési munkák
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Alulírott …………………………………………., mint a ………………………....
ajánlattevő (székhely: ………………………………………...) nyilatkozattételre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy az Ajánlatkérő támogatási kérelmében vállalt létszámú (3 fő)
hátrányos helyzetű lakost nyertességem esetén a szerződés teljesítésébe bevonom.

Kelt: …………………………………….

……………………………….
cégszerű aláírás
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Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők
esetében kötelező mellékletek
Nyilatkozat az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes általános
forgalmi adó nélkül számított árbevételéről
Az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetése nyilatkozat formájában és a szerződést kötő másik fél
által adott referenciaigazolással (referenciaigazolások)
Nyilatkozat azon szakemberek (szervezetek) tekintetében, akiket Ajánlattevő be
kíván vonni a teljesítésbe.
Szakmai önéletrajz rendelkezésre állási nyilatkozattal
Szakember(ek) végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum(ok) egyszerű
másolata.
NAV együttes adóigazolás, amennyiben az Ajánlattevő nem szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban
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NYILATKOZAT
az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül
számított árbevételéről
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
…………………………………………………………………………………
(székhely:
…………………………………………………………………………………)
Ajánlattevő
nyilatkozattételre jogosult képviselője az általam képviselt szervezet vonatkozásában az előző
három mérlegforduló nappal lezárt üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított, a
közbeszerzés tárgya (mélyépítési munkák) szerinti árbevételéről az alábbiak szerint
nyilatkozom:

év

2014.
2015.
2016.
Összesen:

az előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti év általános
forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgya
(mélyépítési munkák) szerinti árbevétele
……………… ezer Ft
……………… ezer Ft
……………… ezer Ft
……………… ezer Ft

Kelt: ……………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a szerződések teljesítéséről, referenciá(k)ról
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Alulírott……………………………………………………………………………………, mint
a(z)………………………………………………………………………………………………
(székhely:……………………………………………………………………) ajánlattevő/közös
ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott képviselője a „Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás
megküldésétől visszafelé számított öt évben az alábbi legjelentősebb építési beruházásokat
teljesítettük:
Szerződést kötő másik fél
(neve, székhelye, elérhetősége)
A teljesítés ideje (-tól –ig (év, hó)
Az építési beruházás tárgya (úgy hogy
abból az alkalmassági követelmény
megléte megállapítható legyen)
A teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően
történt?(igen/nem)
Konzorciumi teljesítés esetén a saját
teljesítés mértéke, ellenértéke, műszaki
tartalma
A teljesítés helye
Az építési beruházás mennyisége (fm)

Kelt: ……………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás
A megfelelőt kérjük aláhúzni! (ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője)
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REFERENCIAIGAZOLÁS
(minta)

Alulírott ……………………………………………………………………………., mint a
…………………………………………………….. (cím: ……………………………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a …………………………….. (cím:
……………………………………….) és a …………………………………………..(cím:
………………………………………).. között vállalkozási szerződés jött létre.
A szerződés (építési beruházás) tárgya:
…………………………………………………………………………………………………
Az építési beruházás mennyisége: .......................................................... (fm)
A Vállalkozó által végzett teljesítés %-os mértéke a munkából: ……… %
A sikeres teljesítés ideje
Kezdés (év, hónap): ………………………………..
Befejezés (év, hónap): ..............................................
A teljesítés helye: …………………………………………………………
A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma):
Név: …………………………………………..
Beosztás: ……………………………………..
Telefonszám: …………………………………
Egyben igazolom, hogy a ………………………………………………. (gazdasági szervezet
megnevezése) a teljesítést az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el.
Jelen referenciaigazolást közbeszerzési eljárásban való részvétel céljából adtam ki.
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Kelt: ………………………………………………

………………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
AZON SZAKEMBER (SZERVEZET) TEKINTETÉBEN, AKIKET BE KÍVÁN
VONNI A TELJESÍTÉSBE
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
Ajánlatkérő: Sé Község Önkormányzata, Bucsu Község Önkormányzata
Alulírott……………………………………………………………………………………, mint
a(z)………………………………………………………………………………………………
(székhely:…………………………………………………………………....) ajánlattevő/közös
ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselője/meghatalmazott képviselője a „Sé-Bucsu települések csapadékvíz-elvezetése”
tárgyú közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy rendelkezem az ajánlati
felhívásban meghatározott alábbi szakemberrel:
Név

Végzettség,

Gyakorlati

Képzettség

idő

Szakemberrel
igazolni kívánt
alkalmassági
minimumkövetel
mény

Névjegyzéki/
Kamarai
szám

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
- a megnevezett szakember szakmai önéletrajza olyan részletezettséggel, hogy annak
alapján az alkalmasság minimumkövetelménye között előírt feltételek megléte
egyértelműen megállapítható legyen
- szakember végzettségét igazoló okiratok (bizonyítvány/oklevél/diploma) egyszerű
másolata,
- a szakember által aláírt eredeti rendelkezésre állási nyilatkozat.

Kelt: ……………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás

A megfelelőt kérjük aláhúzni! (ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője)
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése/Végzettség

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
Korábbi projektek ismertetése, kezdési és
befejezési időpontjai (év, hó megjelölése)

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

MUNKAHELYEK
Mettől meddig
(év, hó
megjelölése)

Munkahely megnevezése/Beosztás

KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: „MV-VZ”
Alulírott kijelentem, hogy részt kívánok venni, és személyesen közreműködöm a „Sé-Bucsu
települések csapadékvíz-elvezetése” tárgyú közbeszerzési eljárásban esetlegesen elnyert
szerződés teljesítésében.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre
vonatkozóan személyes dokumentumaimat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályozná.
Kelt: ……………………………………
…………………………………………….
(szakember saját kezű aláírás)
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SZERZŐDÉSTERVEZET
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
részenként külön-külön
(tervezet)
(……………….rész)
1. Szerződő felek
A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre:
1. rész: Sé Község Önkormányzata
9789 Sé, Szabadság utca 29.
adószám: 15733854-2-18
bankszámlaszám: 12094507-00183131-00100002
telefon/faxszám: …………………………………
e-mail cím: ………………………………………
képviseli: Sörös István polgármester
2. rész: Bucsu Község Önkormányzata
9792 Bucsu, Rohonczi utca 2.
adószám: 15423768-1-18
bankszámlaszám: 11747006-15423768-00000000
telefon/faxszám: …………………………………
e-mail cím: ………………………………………
képviseli: Horváth Tímea polgármester
Vállalkozó
név:...........................................................................
székhely/cím: ..........................................................
cégjegyzékszám: …………………………………
adószám: .................................................................
bankszámlaszám: …………………………………
telefon/faxszám: …………………………………
e-mail cím: ………………………………………
képviseli: …………………………………………
2. A vállalkozás tárgya
2.1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelők (Konzorciumi tagok) nevében Sé Község
Önkormányzata uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Sé-Bucsu
települések csapadékvíz-elvezetése” tárgyában. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési
eljárásban hozott döntésnek megfelelően a ………….. rész tekintetében a nyertes Ajánlattevő
a Vállalkozó lett.
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
Ennek megfelelően a felek szerződést kötnek a jelen Szerződés és a hozzá kapcsolódó
mellékletek feltételei szerint.
A közbeszerzési eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vállalkozó
ajánlatának értékelésre kerülő elemei az alábbiak:
Részszempont
1. Összesített nettó ár (HUF)
2. Jótállási idő mértéke (hónap - a teljesítéstől számított
minimum 36 hónap, maximum 60 hónap)
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Megajánlás

3. A szavatossági és jótállási időszak tartamán belül bármely, a
Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának
megkezdési időpontja (kiszállási idő) a bejelentést követően
(munkanap) (minimum 1 munkanap, maximum 5 munkanap)
2.2.Vállalkozó vállalja a 2.1. pontban megjelölt kivitelezési munkák elvégzését a Megrendelő
által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki leírás, a közbeszerzési eljárásban
megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint kiegészítő tájékoztatás során
adott válaszok szerint, a Megrendelő által a kivitelezés során az építési naplóban, vagy egyéb
módon adott utasításoknak megfelelően. A Megrendelő által megbízott független műszaki
ellenőr utasításait a Megrendelő utasításaként kell elfogadni.
3. Vállalkozói díj
3.1. Vállalkozói díj:
nettó ……………...…………………………Ft
+ 27% ÁFA …………………………. …… Ft
bruttó….. …………………………. ………. Ft
Az egyes részfeladatokra vonatkozó vállalkozási díj a csatolt részletes költségvetés szerint.
3.2. A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat (ideértve
különösen az építkezési tevékenység során jelentkező közüzemi díjakat is), illetéket (vámot),
az átadási, beüzemelési, használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges szakhatósági
nyilatkozatok és a birtokbaadási, valamint az átadási tervdokumentáció készítésének
költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési
költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi
költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának
rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét,
valamennyi járulékos munka (mint építési és felvonulási terület takarítása, építési és
kommunális hulladék elszállítása) költségét.
3.3. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve
a Megrendelő által elrendelt kiegészítő építési beruházási munkák ellenértékét.
A vállalkozási díj tartalmazza a felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi
feladat ellenértékét. A vállalkozási díj emellett tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti
valamennyi költséget.
3.4. A számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű teljesítésre
vonatkozó teljesítésigazolás. A teljesítésigazolást 2 (kettő) példányban kell elkészíteni. A
számlát egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.
3.5. Utólagos számszaki-, mennyiségi-, és műszaki észrevételekre való hivatkozással a
vállalkozói díj és a határidő nem módosítható.
A szerződés utófinanszírozású.
4. Teljesítési véghatáridő: 2018. szeptember 28.
Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre bocsátja.
Előbb teljesítés lehetséges!
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5. A teljesítés helye: ………………………………………………..
6. Képviselet
6.1. A Megrendelő(k) kapcsolattartója:
neve: …………………………………………..
címe: …………………………………………..
telefon: ..............................................................
e-mail: ...............................................................
6.2. A Megrendelő(k) teljesítési igazolás kiadására jogosult megbízottja:
neve: …………………………………………..
címe: …………………………………………..
telefon: ..............................................................
e-mail: ...............................................................
6.3. A Vállalkozó helyszíni megbízottja:
neve: ………………………………………….
címe: ………………………………………….
telefon: ……………………………………….
e-mail: ...............................................................
7. Műszaki átadás-átvétel
7.1. A szerződésben foglalt munka átadás-átvétele a Vállalkozó írásban rögzített készre
jelentése alapján történik.
7.2. A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésétől számított 15 napon belül a teljesítést
ellenőrzi, és arról teljesítés-igazolást állít ki.
8. Pénzügyi elszámolás
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A teljesítés igazolás alapján kiállított számla a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a
szükséges mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon
belül, átutalással történik, a szerződés teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (3), valamint (5)-(6)
bekezdései is relevánsak.
Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az általa (műszaki
ellenőr) teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott számlát
fogadja be és teljesíti utalással 30 napos fizetési határidő alkalmazásával.
A számlákon fel kell tüntetni a projekt azonosítószámot: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
Számlázások ütemezése:
részszámla: a szerződéses érték legalább 10 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de
legkésőbb 2018. június 02-ig
végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, de legkésőbb 2018.
szeptember 28-ig
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a
számla mellékletét kell, hogy képezze.
Amennyiben a számla tartalmaz a projekt keretében elszámolható és nem elszámolható
költségeket is, akkor ezeket a költségeket számlán belül kérjük külön tételként megbontva
szerepeltetni.
Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni az alábbiakat:
projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00005
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bankja nevét, bankszámlaszámot, adószámot
Megrendelő nevét, címét, adószámát
Fel kell tüntetni a „részszámla” vagy „végszámla” megnevezést is.
A szerződés tárgya szerinti építési beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 42. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában hatósági engedély-köteles.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozási díj 5 %-a összegében előleg lehetőségét biztosítja
visszafizetési garancia igénye nélkül. Az előleg visszafizetése a végszámlában történik.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-ának (1) bekezdése alapján a
Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb
az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
A Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának megfelelően a következők szerint fizeti ki a
szerződésben foglalt ellenértéket:
„32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén
szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a
következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre
jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat,
hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői
teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a
kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit,
vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét
visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak
másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az
ajánlattevőként szerződő feleknek;
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h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő
által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a
d) pont szerinti határidő harminc nap.
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott
teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2)
bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti
összegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél
vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és
(2) bekezdést.
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők)
projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt
a projekttársaságot kell érteni.”
Az idézett jogszabályi rendelkezés során a Megrendelő „ajánlatkérőként szerződő fél”-nek,
míg a Vállalkozó „ajánlattevőként szerződő fél”-nek minősül.
A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó
teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül írásban köteles nyilatkozni.
A Kbt. 135. §-ának (2) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre
jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott
határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy
megkezdi, de 15 napon belül nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles
kiadni.
A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az
adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Amennyiben a Megrendelő(k) a fizetési kötelezettségével kapcsolatban késedelembe esik,
úgy a Ptk. 6:155.§ rendelkezései alapján késedelmi kamat fizetésére köteles.
A Megrendelők kijelentik, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkeznek.
A Megrendelő 1. bankszámlaszáma: 12094507-00183131-00100002
A Megrendelő 2. bankszámlaszáma: 11747006-15423768-00000000
Vállalkozó bankszámlaszáma: ………………………………………………………..
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9. Jótállási idő
9.1.Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jótáll a Szerződésben
foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások,
eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy
alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka
megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig, és az üzemszerű
használat során a vállalt garanciális időszakban is felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt
munkáért.
A Vállalkozó a véghatáridőtől köteles a garanciát vállalni!
9.2. A jótállási idő mértéke értékelési szempont.
A jótállási idő: …………… hónap (a megajánlás szerint).
10. Szerződésszegés
A Szerződő Felek nem szerződésszerű teljesítés esetére az alábbiak szerint állapodnak meg:
10.1. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a
szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
10.2. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő késedelmes teljesítés esetén köteles a késedelmi
kötbérről Megrendelő által kiállított számlát a fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. A
késedelmi kötbér kifizetése nem mentesít a teljesítés alól. Ha Vállalkozó a késedelmi kötbért
határidőre nem fizeti meg, akkor Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés
elmaradása miatt Megrendelőt a nettó vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összegű
meghiúsulási kötbér illeti meg.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
abban az esetben érvényesíthetők, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést.
10.3. Ha a Megrendelő(k) a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a
Ptk.-ban foglaltaknak megfelelően késedelmi kamat fizetésére köteles.
10.4. A 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 személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel
[Kbt. 143.§ (3) bekezdés].
A külföldi adóilletőségű Megrendelő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Megrendelőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
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10.5. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:
 amennyiben magatartásával a megrendelőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
 amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
 ha a Vállalkozó neki felróható okból 30 nap késedelembe esik.
 amennyiben a bíróság által jogerősen elrendelt csőd-, felszámolási- vagy törlési eljárás
van folyamatban ellene,
 amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét
harmadik személy részére a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül átruházza,
10.6. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül
 amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
 amennyiben a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási- vagy törlési eljárás van
folyamatban.
10.7. Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződést kizárólag írásban, papír alapú
dokumentum formájában, a Felek cégszerű aláírásával, a Kbt. 141. §-ának megfelelően lehet
módosítani.
A szóban, ráutaló magatartással, vagy írásban, a képviselőktől eltérő beosztású személyek
aláírásával készült jognyilatkozat joghatás kiváltására alkalmatlan (érvénytelen).
11. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
11.1. Vállalkozó köteles megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezni a 306/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 9. §-a alapján. A felelősségbiztosítást Vállalkozó köteles a szerződés
aláírásakor a Megrendelőnek bemutatni, a kötvény és a biztosítási szerződést, valamint az
általános szerződéses feltételeket másolatban átadni. Ezen kötelezettség teljesítése a szerződés
Megrendelő által történő aláírásának feltétele.
A felelősségbiztosítás összege legalább 3.000.000 HUF/káresemény és legalább 15.000.000
HUF/kárév.
A Vállalkozó köteles a szerződés teljes hatálya alatt a felelősségbiztosítását fenntartani.
11.2. A Vállalkozó köteles késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért fizetni.
Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke 30.000 Ft/nap a késedelem első napjától, de
legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját
teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az
értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A Ptk. 6:186. §
(1) bekezdésének megfelelően a kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a Vállalkozó
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
11.3. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős, a
teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összegű
meghiúsulási kötbér illeti meg.
12. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő jogosult és köteles (a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett):
- a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó rendelkezésére bocsátani,
átadását ütemezni. A munkaterületek átadását Felek jegyzőkönyvben kötelesek dokumentálni,
- a folyamatban lévő és az elvégzett munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat ellenőrizni
azzal, hogy nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el,
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- kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján, a készre
jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül (a műszaki ellenőr útján),
- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó
költségére, ha írásbeli felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket
nem javítja, illetve nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőre,
- a teljesített és igazolt munka ellenértékét kifizetni,
- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni,
Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat
rendel el, és ha a változások olyan jellegűek, hogy jelen szerződés módosítását is
megkövetelik, úgy azt a szerződő felek az elrendelt módosításoknak megfelelően rögzítik, és
a szerződésben és az ajánlatban foglaltak szerint járnak el a Kbt.-ben rögzítettek betartása
mellett (Kbt. 141. §).
13. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:
- az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdése és folytatása, az építési napló
vezetése, kivitelezői jogosultságának megléte,
- az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, építmény,
építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának biztosítása,
- a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság által
meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési
tevékenység során keletkezett építési hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott
módon – elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett
állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse,
- az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelő építtetőtől az építési
munkaterület átvétele,
- az építési napló megnyitása és folyamatos naprakész vezetése a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint,
- az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának
folyamatos vezetése az építési naplóban,
- annak folyamatos ellenőrzése, hogy az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenőrzésről szóló jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyek
rendelkezésre állnak-e,
- az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti
értékek megőrzése,
- annak biztosítása, 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,
- a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek
kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok
rendelkezésre bocsátása,
- az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása a Megrendelő
építtetőnek,
- az építési munkaterület őrzésének biztosítása,
- az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása,
- Vállalkozó kivitelezőként az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján a
szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának a Megrendelő építtető
részére történő eljuttatása,
- az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük
összehangolása,
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- a munkaterület – jegyzőkönyvvel dokumentált átvétele, az átvételkor annak munkavégzésre
való alkalmassága megvizsgálása,
- a Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni,
- a támogatási kérelemben vállalt létszámú (3 fő) hátrányos helyzetű lakos(ok) bevonása a
szerződés teljesítésébe.
A Vállalkozó kötelessége a támogatás elszámolásával kapcsolatos kivitelezői dokumentumok
biztosítása, az eljárásban való közreműködés.
A Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a Megrendelő tárgyi eszközeiben általa, vagy az
általa a szerződés teljesítésébe bevont harmadik személy által okozott károkért.
A Vállalkozó köteles a munkaterületen rendszeres ellenőrzést tartani, az észlelt
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni.
14. Minőségbiztosítás
- a Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a
vonatkozó előírásoknak. Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi,
munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania,
- a szükséges minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Ide értendők a
próbaterhelések költségei is, amennyiben azok a külön jogszabályban meghatározott
Normatív Dokumentumokban elő vannak írva, vagy a Megrendelő által szolgáltatott Műszaki
Specifikációban egyértelműen meg van határozva ahhoz, hogy a Vállalkozó ajánlatában
szerepeltetni tudja. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat, a
Vállalkozó egyidejű értesítése mellett,
- amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a
vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik,
- a Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható
együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék,
szerkezet átvételét megtagadhatja,
- a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és
ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló
értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a
nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik,
- a Vállalkozó köteles megismerni a Megrendelő minőségbiztosítási rendszerét és a rá nézve
kötelező utasításokhoz igazodva végezni, dokumentálni tevékenységét.
Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszköznek,
kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell
beszereznie vagy elkészítenie:
o a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a tervező és Megrendelő
utasításaival összhangban kell lennie,
o a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
15. Műszaki átadás-átvételi eljárás
A végső átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli
munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki követelményeket, az
érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen szerződésben írt egyéb
követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű használatra.
A szerződés tárgyának kárveszélye az adott területre vonatkozóan a hiba-és hiánymentes
műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követően száll át.
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A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a:
- megtekintést,
- szemlét,
- bejárást.
Az átadás-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő a
Vállalkozó készre jelentése alapján megszervezi és összehívja.
Az átadás-átvételi eljárásra az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32. § bekezdései szerint kerül sor.
Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy
- a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a
hatósági előírásoknak, valamint – esetleges menetközben elrendelt – a megrendelői
módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült;
- A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie, az általa beépített
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett
munkák szakszerűségére.
- A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni
Megrendelőnek 1 példány átadási dokumentációt.
A jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
- a Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkát a jelen szerződésben
foglaltaknak, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak
megfelelően első osztályú minőségben maradéktalanul elvégezte a rendeltetésszerű
használathoz, működéshez szükséges feltételek biztosításával, és
- a Vállalkozó a sikeres végső műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges
átadási (műszaki, pénzügyi és minőség-bizonylatolási) dokumentációt a műszaki ellenőrnek
átadta, és
- a szerződésben foglalt munka befejezését a Vállalkozó írásban készre jelentette és a
Megrendelő a munkát a kitűzött műszaki átadás-átvétel időpontjában hiány és hibamentesen,
maradéktalanul elfogadva, kifejezetten átvette.
Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (utó
felülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utó felülvizsgálati eljárást és hívja meg
arra a Vállalkozót.
16. Egyéb megállapodások
16.1. A Vállalkozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért tájékoztatási,
figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából, illetve az általa
szolgáltatott anyag alkalmatlanságából származó hibákért felelősséggel tartozik.
16.2. A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. A szerződés teljesítésében az ajánlatban
megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó
és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasság igazolásában. Csak
a Megrendelő hozzájárulásával és a közbeszerzési törvény előírásainak betartásával vehet
részt a teljesítésben más alvállalkozó.
16.3. A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek
tárgyalás útján kívánnak rendezni. A bírói utat csak akkor veszik igénybe, amennyiben nem
sikerül egyezségre jutniuk.
16.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami
Számvevőszék, valamint a támogatást nyújtó szervezet jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre
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bocsátott pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
16.5. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére
bocsátott egyéb dokumentumokat ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, körülményeket,
előírásokat ismeri. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a helyszín és a költségvetési kiírás közötti
felülvizsgálatot elvégezte, a dokumentációk együttes tartalmának, a használatbavételi és
üzembe helyezési feltételeknek megfelelő kivitelezést végez. A szerződéses árat ezen
információk figyelembe vételével, I. osztályú minőségi megvalósítás alapján állapította meg.
16.6. Vállalkozó mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek
tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti, továbbá a
Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól az
előírások, illetve feltételek megszegése esetén.
16.7. A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró
anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények
műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia a
műszaki rész/átadások indításáig.
16.8. A munkálatok csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok
megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők meg.
16.9. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a vállalkozó a felelős,
így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszerű foglalkoztatásáért.
16.10. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges
felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott
képviselőnek a Vállalkozó nevében a független műszaki ellenőr utasításait is el kell fogadnia.
16.11. A Megrendelő nem felelős a Vállalkozó munkaterületének esetleges őrizetlenségéből
adódó káraiért.
16.12. A Vállalkozó köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy
végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerezni,
valamint az építési engedélyekben előírt egyeztetéseket lefolytatni, jóváhagyásokat
beszerezni. Az engedélyekkel illetőleg felmentésekkel, valamint az egyeztetésekkel
kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a Vállalkozót terhelik.
16.13. Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból, esetleg a Vállalkozó érdekkörében
felmerült okból a Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége
keletkezik, ezért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.
16.14. A Vállalkozó a helyszínen köteles építési naplót tartani. Minden fontos adatot, amely
az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az építési naplóba.
16.15.Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására (elszállíttatására) a
Vállalkozó a kötelezett.
16.16. A szerződés módosítására csak írásbeli formában, és mindkét félnek erre feljogosított
képviselője aláírásával kerülhet sor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezéseinek betartásával.
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16.17. A szerződés értelmezésére vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve
és Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók.
16.18. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat
alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a
Közreműködő Szervezet, a Támogató, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság,
a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes
szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
16.19. A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis
maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében
felmerülő kárt.
Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek
rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely
megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.
Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert
haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező
késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.
A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve
fizetésképtelenségét.
16.20. A szerződő felek a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében
mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, illetve jogvitáik rendezésére kikötik a
Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
16.21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
További irányadó jogszabályok:
a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
b) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet.
e) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
f) az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet.
g) a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
16.22. Jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződés
csak azokkal együtt érvényes.
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A szerződést a felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írták alá. A szerződés 6 eredeti, egymással megegyező példányban készült, melyből 2 példány
Vállalkozót, 4 példány pedig Megrendelőt illeti.
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Kelt: ........................................ ............. év .................... hó …….. nap

..……………………………..
Vállalkozó

...............................................
Megrendelő

Mellékletek:
- Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok
- Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) ajánlata
- Építési felelősségbiztosítás
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