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Zsófi 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerint 
 
 
Az alábbiakban az ajánlatkérő az ajánlat összeállítása kapcsán ad meg alapvető 
információkat azzal, hogy a Kbt. és az eljárásban releváns végrehajtási rendeletek, egyéb 
jogszabályok ismerete elvárás az ajánlattevők felé.  
 
Az egyes dokumentumokat, nyilatkozatokat értelemszerűen, a Kbt-ben foglaltakkal 
összhangban kérjük kitölteni.  
 
 

FIGYELEM! 
 
AZ ALÁBBIAKAT FIGYELMESEN SZÍVESKEDJENEK ÁTOLVASNI, ÉS AZ AJÁNLATTÉTEL SORÁN 
VEGYÉK FIGYELEMBE, MIVEL A FELHÍVÁSBAN - TERJEDELMI KORLÁTOK MIATT - NEM 
TALÁLHATÓ TÖBBLETINFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK! 
 
1.Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott 
tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.  
 
A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az 
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton dokumentált módon el kell érnie, 
az ajánlattételi határidő lejártáig, ami az eljárásban való részvétel és az ajánlattétel feltétele.  
 

Eljáró FAKSZ: 
dr. Lucsik János (nytsz: 164) 

06/70/775-1700 
lucsikjanos@gmail.com 

 

 
Azokat az ajánlatokat, amelyek benyújtására  az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül 
sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti. 
 
2. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő 
közösen is nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő 
lejártát követően változás nem következhet be. 
 
Az ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten 
(írásbeli nyilatkozatban) elismerik szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik 
személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös 
képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó 
ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt 
megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, illetve a 
közös képviselő meghatalmazását. 
 

mailto:lucsikjanos@gmail.com
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3. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet 
létrehozását. 
 
4. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván 

igénybe venni; 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat. 

 
Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.  
 
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66.§  (4) és (5), a 
67. § (4) bekezdései szerint, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 
 
6. Az ajánlathoz felolvasólapot kell benyújtani ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése 
szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe /székhelye, lakóhelye/, valamint azok a 
főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 
kerülnek). 
 
Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a 
szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat 
nettó HUF értékben kéri megadni.  
 
7. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján az 
ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában 
az irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható.  
 
8. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az 
eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 
56. §-a szerint, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást A kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név, székhely 
(lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, elektronikus levelezési 
cím. 
 
A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket 
az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat 
benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek 
jelezni. 
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9. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás 
 
A Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében tájékoztatásként közöljük azoknak a szervezeteknek a 
nevét, amelyektől tájékoztatást kaphatnak a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során 
meg kell felelni. 
 
 
A fenti előírásra tekintettel az alábbiakban megadjuk azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől megfelelő tájékoztatást kaphatnak: 
 

 
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok 
Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik 
megtalálhatóak a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az 
„Elérhetőségek/Munkavédelmi felügyelőségek” menüpont alatt) segítik 
tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a 
munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel 
kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. 
 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat  
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.  
Tel.: 06-1- 477-5700  
Fax: 06-1- 477-5800  
Honlap: www.munka.hu 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy) 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.  
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  
Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám)  
e-mail:tisztifoorvos@oth.antsz.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. 
Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám) 
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 
E-mail cím: hivatal@mbfh.hu 
 
2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi 
bányakapitányságok elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a 
www.mbfh.hu honlapon az „Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont 
alatt. 
 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
(környezetvédelem) 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. 

http://www.ommf.gov.hu/index.php
http://www.munka.hu/
mailto:tisztifoorvos@oth.antsz.hu
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.mbfh.hu/
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Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 
Ügyfélszolgálat:Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. 
Telefon: +36 1 224 9100 
E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu; zoldpont@oktvf.gov.hu 
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 
 
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak 
a http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php honlapon) 
adnak tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. 
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
1054 Budapest, Báthory u. 10. 
06-1-795-54-78 
tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 
 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
Telefonszám: +36-1-412-9742 
E-mail cím: info@szgyf.gov.hu 
Honlap: www.szgyf.gov.hu 
 
A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei 
kirendeltségei (elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak 
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek. 

 

10) Egyösszegű Ajánlati ár  
 

Az Egyösszegű ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának 
ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni:  
 
A szerződés egyösszegű típusú. A szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyertes 
ajánlattevő ajánlati árának) kellő fedezetet kell biztosítania az ajánlattételi felhívásban és a 
jelen dokumentációban meghatározott gépek, berendezések ellenértékére, azok szállítására,  
beüzemelésére vonatkozó valamennyi költség tekintetében. 
 
11) Árképzés  
 
Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.  
 
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.).  
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói 
hasznot is.  

mailto:orszagos@zoldhatosag.hu
mailto:zoldpont@oktvf.gov.hu
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php
mailto:info@szgyf.gov.hu
http://www.szgyf.gov.hu/
http://www.szgyf.gov.hu/kirendeltségek
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Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés 
valutaneme is csak ez lehet.  
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek 

betartásához szükségesek. 

 

Az ajánlatok értékelése 

 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékeli. 

 

Értékelési szempontok: 

 

a.) Ajánlati ár: (egyösszegű nettó ajánlati ár) súlyszám: 70 

 

b.) Minőségi szempont: súlyszám: 30 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 0,5%/nap. 

 

Az adható pontszám valamennyi részszempont tekintetében: 1-10. 

 

a.) 

 

Az ajánlati árat egy összegben, forintban, nettó módon kifejezve kell megadni, az ajánlattételi 

dokumentáció részét képező egységártáblázat kitöltésével.  

 

Értékelés módszere: Fordított arányosítás 

 

Az értékelés módszere képlettel leírva: 

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min 

ahol: 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

Legjobb ajánlatnak a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás minősül. 

 

Az értékelési pontszám: A kapott pontszám kerül megszorzásra a súlyszámmal. 

 

b.) 

 

Minőségi szempont:  

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 0,5%/nap. 
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Az értékelés módszere: pontozásos módszer.  

 

Értékelési szempont Értékelés módszere 

minőségi kötbér mértéke, legalább 

0,5%/nap. 

Pontozásos módszer 

Legalább 2%/nap vagy több, 10 pont 

1,5-1,9%/nap, 8 pont 

1,00-1,49 %/nap 5 pont 

0,51-0,99 %/nap 2 pont 

0,5%/nap, 1 pont 

 

A legjobb megajánlás a 2%/nap vagy azt meghaladó mértékű minőségi kötbér.  

 

Az értékelési pontszám: a kapott pontszám szorozva a súlyszámmal 

 

Nyertes ajánlat: amely ajánlat az értékelési pontszámok és súlyszámok szorzatának 

összeadása alapján összesen a legmagasabb pontszámot éri el.  

 
 

 
 



 

9 
 

Zsófi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRATMINTÁK 



 

10 
 

Zsófi 

 

(1. számú melléklet) 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 

„Dunaújvárosi Horgásztanya csónakházi öböl mederkotrása”   

tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárásban 

Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… 

(ajánlattevő / közös ajánlattevő) ………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében 

nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 

összefüggésben a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról 

nyilatkozom: 

 

1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 

alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót  

igénybe veszünk / nem veszünk igénybe1: 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót vesz igénybe2 

 

 

2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek 

tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az 

alábbiak34: 

Az ajánlattevő által a 

fenti részek tekintetében 

igénybe venni kívánt, az 

ajánlat benyújtásakor 

már ismert alvállalkozók 

neve 

Az ajánlattevő által a fenti 

részek tekintetében 

igénybe venni kívánt, az 

ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozók címe 

A közbeszerzésnek az a 

része (részei), amelynek 

teljesítéséhez az 

ajánlattevő a már ismert, 

e pontban nevesített 

alvállalkozót igénybe veszi 

neve: címe: … 

 

Dátum: 

cégszerű aláírás 

                                                             
1 Nem kívánt rész törlendő! 
2 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe 
venni. 
3 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozta, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 
4Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 

venni, továbbá 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
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(2. számú melléklet) 

 

Együttműködési megállapodás5 

(minta, KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN) 

 

„Dunaújvárosi Horgásztanya csónakházi öböl mederkotrása”   

tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárásban 

 

……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és  

…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő 

(továbbiakban: Felek) között, 

 

Az ajánlatkérő által, tárgyi közbeszerzési eljárásban amennyiben nyertesként kiválasztásra 

kerülünk a szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi együttműködési szerződés 

fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük: 

 

1. Képviselet: 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. § 

(2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a 

közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására 

……………… (cégnév) részéről …………………. (név) (levelezési cím: …, telefon: ..., telefax: ..., e-

mail cím: …) teljes joggal jogosult. 

 

2. A szerződés teljesítésének irányítása: 

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) 

kijelölésre: 

…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ……………………………… 

……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 

 

3. Felelősség vállalás 

Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt 

megismerték, megértették és azokat elfogadják.  

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.  

Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az 

ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 

 

 

                                                             
5Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki! 
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4. Feladatmegosztás 

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: 

 

FELADAT CÉG 

  

  

  

 

A projekt során alkalmazandó elszámolási bankszámlaszám: 

 

Konzorcium vezető: 

 

Konzorciumi tag:  

 

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. 

 

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik. 

 

Dátum:  

 

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
……………………………… 

cégszerű aláírás 



 

13 
 

Zsófi 

 
 

3. számú melléklet  
 
 

Nyilatkozat 
 

„Dunaújvárosi Horgásztanya csónakházi öböl mederkotrása”   

 tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárásban 

 
 
 
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. 
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:  
 
A megfelelő rész aláhúzandó! 
 

a.) Ajánlatunk nem tartalmaz üzleti titkot. 
 

b.) Ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz ajánlatunk …………………. oldalán/oldalain. Az üzleti 
titokká nyilvánítás részletes indokait a jelen nyilatkozat mellékleteként nyújtjuk be. 

 
 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap ………………………………  
 
 
 

cégszerű aláírás  
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4. számú melléklet  
 

 

Nyilatkozat 
 

„Dunaújvárosi Horgásztanya csónakházi öböl mederkotrása”   

tárgyú a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárásban 

 

 

 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: 

………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító 

felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi 

nyilatkozatot tesszük:  

 

Nyilatkozunk hogy az ajánlati felhívásban meghatározott szakmai felelősségbiztosítással 

rendelkezünk, illetve a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fogunk. 

 

 

 

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap ………………………………  

 

 

 

cégszerű aláírás  
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SZERZŐDÉS TERVEZET 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 

 

 

Amely létrejött 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 

AK01943 

adószáma: […] 

bankszámlaszáma: […] 

bankszámla vezető bank:  

NÜJ jele:  

képviseli: […] 

telefonszám: 

telefaxszám: 

e-mailcím. 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),  

 

másrészről a(z) 

 

név: ………………………… 

székhelye: […] 

cégjegyzékszáma: […] 

adószáma: […] 

bankszámlaszáma: […] 

bankszámla vezető bank:  

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: […] 

képviseli: […] 

telefonszám: 

telefaxszám: 

e-mailcím.  

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együtt a továbbiakban: „Szerződő Felek”) 

között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint. 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő A Közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII.tv. 

115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Dunaújvárosi 

Horgásztanya csónakházi öböl mederkotrása” tárgyban. A Vállalkozó a közbeszerzési 

eljárásban nyertes ajánlattevő lett.  

 

A kivitelezéssel érintett projekt: Modern Városok Program 

 

1) A szerződés tárgya: 

 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Dunaújvárosi Horgásztanya 

csónakházi öböl mederkotrása” tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezési 

munkálatainak elvégzését a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített 

feltételekkel. 
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Teljesítés helye: 

 

Dunaújvárosi kikötői öböl északi részén elhelyezkedő csónakházi öböl  

2400 Dunaújváros 

 

NUTS Kód: HU 211 (Fejér megye) 

 

Elvégzendő feladatok: 

 

A kotrás teljes egészében a csónakházi öböl helyszínrajzon jelölt szelvénykiosztása szerint a 

0+028 – 0+600 szelvények közötti, a Fejér megyei Dunaújváros megyei jogú város, belterület 

3373 hrsz.-ú, művelésből kivett, Duna folyam megnevezésű földrészlet területén került 

tervezésre. 

 

A tervezett mederkotrás fő jellemzői: 

 

 fenékszint: 87.63 mBf., 

 fenékszélesség: a meglévő medermorfológiát követő, jellemzően 21-106 

méter között változó értékű, 

 eltávolítandó mederanyag vastagság: 0.8– 2.2 m. között, változó, 

 mintakeresztszelvény: vízszintes mederfenék, 1:5 csatlakozó rézsűhajlás 

mindkét oldalon, teljes hosszban, 

 eltávolítandó mederanyag számított mennyisége: 51 102 m3 

 tervezett, minimális munkavízszint: az alkalmazott technológiától függő 

 anyagelhelyező területek: a kivitelezés során kerül kijelölésre, a Duna 

szabályozási vonalain kívül. 

 

A tervezett mederanyag eltávolítás célja a hajózási viszonyok javítása. Ennek érdekében 

csónakházi öbölben tervezett kotrás fenékszintje megegyezik a kikötői öbölre engedélyezett 

87.63 mBf. szinttel. A tervezett fenékszint a kotrási mező teljes területén azonos értékű. 

 

A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.  

 

A szerződés – csatolás nélkül is - elválaszthatatlan részét képezik:  

- A jelen szerződés tárgyában megnevezett beruházás műszaki dokumentációja, 

kiegészítő tájékoztatás(ok), 

- A Vállalkozó által benyújtott árajánlat. 

- Vállalkozó felelősségbiztosítására vonatkozó szerződése 

 

1.2. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képező Műszaki dokumentációt és a Megrendelő 

által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat a saját felelősségére 

ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen 

Szerződés szerinti szerződéses árat ezen információk figyelembevételével, kellően 

nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín alapos ismeretében 

állapította meg. Vállalkozó a kivitelezés funkciójának, céljainak megfelelő és 

rendeltetésszerű használatához, zavartalanul használható állapotához szükséges 

kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és az ezekkel kapcsolatos pénzügyi 

kockázatokat kifejezetten vállalja, és tudomásul veszi, hogy a Műszaki 
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dokumentációban foglaltak nem megfelelő, illetőleg nem teljes körű 

figyelembevételéből adódó többletmunkák miatt megtérítési igénnyel a 

Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni. Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a 

munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb 

többlet-követeléssel sem léphet fel, esetleges késedelmet ezzel nem indokolhat. 

 

1.3. A Szerződő Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles kivitelezési munkát az 

1.1. pontban meghatározott dokumentumok tartalmának megfelelően, teljes körűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki 

szabványoknak megfelelően, a megadott teljesítési határidőben elkészíteni, az ehhez 

szükséges valamennyi egyéb, a jelen Szerződésben és mellékleteiben, a vonatkozó 

jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti 

munkákat teljes körűen elvégezni.  

  

1.4. A Szerződéses feladat magában foglal minden olyan munkálatot is, amely a 

Szerződésben és mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat természetéből 

adódóan a feladat teljes körű megvalósításához szükséges. 

 

 

1.5. Vállalkozónak ellenőriznie kell a megrendelések, illetve a munkakezdés előtt az 

összes rajzot, tervet és az azokon feltüntetett méreteket. A munkák megkezdése előtt a 

Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy a rajzokban előírt méretek a helyszínen 

lévő tényleges helyzetnek felelnek-e meg.  

 

1.6. A Vállalkozó eredményfelelősséggel tartozik a jelen szerződés tárgyát képező munka 

elvégzése vonatkozásában. 

 

1.7. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés és annak mellékleteinek rendelkezései 

szerint kell elvégezni.  

 

1.8. A Vállalkozó felelősségbiztosítására vonatkozó szerződés jelen szerződés mellékletét 

képezi. 

 

2) A vállalkozás díja  

 

2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 

________________ Ft, azaz nettó _______________________ forint. A Szerződés 

egyösszegű (átalányáras) típusú. A vállalkozási díj megállapításának alapjául szolgáló 

árazatlan költségvetési kiírás, valamint az árazott költségvetési kiírás jelen szerződés 

mellékletének részét képezi. A jelen Szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja 

átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes munkavégzéssel, egyéb járulékos 

szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő költségét és fedezetét (így különösen 

munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, felvonulási terület, mintavételezés és 

ellenőrzés költségei, hatósági eljárási költségek, stb.). A vállalkozási díj az ajánlatban, 

a szerződésben és a Műszaki dokumentációban foglalt mennyiségi és minőségi 

követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a létesítmény, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre történő átadását 

Megrendelőnek. 
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2.2. Megrendelő előleg igénylésének a lehetőségét biztosítja a teljes ellenszolgáltatás 5%-

ának megfelelő összeg tekintetében. Az előleg a szerződéskötéstől számított 3 

munkanapon belül benyújtott előlegigényléssel igényelhető, melyhez az előlegszámlát 

is be kell nyújtani. Megrendelő az előleget az első részszámlában számolja el. 

   

 

2.3. Megrendelő három darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására biztosít 

lehetőséget a teljesítésekkel értékarányosan, az alábbiak szerint:  

 

 

 első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli 

szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a vállalkozási díj 

25%-a értékében, mely ………………..,- Ft, + 27%ÁFA, összesen bruttó 

……………….Ft, azaz bruttó ………………………. forint. 

 

 második részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 

nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a 

vállalkozási díj 25%-a értékében, mely ………………..,- Ft, + 27%ÁFA, 

összesen bruttó ……………….Ft, azaz bruttó ………………………. forint. 

 

 harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó 

nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a 

vállalkozási díj 25%-a értékében, mely ………………..,- Ft, + 27%ÁFA, 

összesen bruttó ……………….Ft, azaz bruttó ………………………. forint. 

 

 Végszámla kibocsátásának lehetősége a sikeres műszaki átadás-átvételt 

követően, a vállalkozási díj 25%-a értékében, mely ………………..,- Ft, + 

27%ÁFA, összesen bruttó ……………….Ft, azaz bruttó 

………………………. forint. 

 

A támogatás mértéke: 100,00% 

 

 

2.4. Megrendelő a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel 

nyilatkozik arról, hogy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági 

jogkör gyakorlásáról alapján a kivitelezési munka vízjogi létesítési engedély köteles.  

2.5. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység 

építési vízjogi létesítési engedélyköteles ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvény 142§ alapján Megrendelő válik kötelezetté az adófizetési 

kötelezettség teljesítésére, azaz az adót a Megrendelő fizeti meg, illetve vallja be az 

állami adóhatóságnak. 

 

2.6. Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő 

(műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján 

helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően szállítói finanszírozással – 

forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (4)-

(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül. 
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2.7. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. 

§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 

részletes szabályairól szóló a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § -ában és 

32/B. §-ában foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték 

kifizetése. 

 

2.8. A jelen szerződés 2.1. pontja szerinti vállalkozási díjátalányár, az sem 

árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan.  

 

2.9. A jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozási díjért a Vállalkozó teljes 

körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. 

 

2.10. A vállalkozási díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei 

teljesítésének teljes költségét fedezi, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó 

szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl.: a Vállalkozó ajánlata 

mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a 

felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és 

jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől.  

 

Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyek a szakmai 

szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, 

továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, illetve a technikai, minőségi 

követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának 

rendeltetésszerű használathoz szükségesek. 

 

2.11. A vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre 

nem tarthat igényt, ide nem értve a Ptk. 6:244 § és Ptk. 6:245. § rendelkezéseit.   

 

2.12. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes 

teljesítése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles 

megfizetni Vállalkozó részére. 

 

 

3) Határidő 

 

3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított legfeljebb 

180 nap.  

 

3.2. A teljesítési határidő vonatkozásában Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a 

jelen szerződés 4.2. pontjában foglaltak szerint biztosítja a munkaterület átadását a 

Vállalkozó részére. 

 

A tervezett vízimunka csak a dunaújvárosi vízmércén mért 132 cm-es vízállásnál 

végezhető biztonsággal. A teljesítési határidőbe (180 nap) ezen vízállás alatti napok 

nem beszámítandók. 

 

A napi vízállás adatokat az e-naplóba rögzíteni kell.   
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4) Műszaki feltételek és Vállalkozó kötelezettségei 

 

4.1. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 

Korm. rendelet, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról alapján eljárni. 

 

4.2. Megrendelő a munkaterület átvételére és az építési munkák végzésére az alábbiak 

szerint biztosít lehetőséget Vállalkozó részére: 

 

A Szerződő Felek a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvet vesznek fel.  

 

A munkaterület átadása Vállalkozó kérelme alapján történik. Megrendelő 

gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, 

illetve értesítéséről. 

 

A Vállalkozónak a munkaterületet legkésőbb a szerződés aláírását követően 7 napon 

belül át kell vennie. 

 

4.3. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és 

őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely körül 

határolásáról és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.  

 

4.4. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj-, rezgés-, por-, stb. 

szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat, továbbá 

az általa megajánlott vállalásokat köteles betartani. A Vállalkozónak meg kell tennie 

minden olyan lépést, mellyel a munkáját megvédi az időjárás hatásaitól, (eső, fagy, 

meleg, stb.). Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a Vállalkozó haladéktalanul 

köteles saját költségén elhárítani, kijavítani.  

 

4.5. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról 

gondoskodni.  

 

4.6. A Vállalkozó munkáját úgy köteles végezni, hogy az építési terület környezetét a 

lehető legkisebb mértékben zavarja.  

 

4.7. Vállalkozó köteles az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi előírásokat 

betartani. Vállalkozó munkaidőben és azon kívül is köteles a munkaterület tűz- és 

vagyonvédelmét biztosítani.  

 

4.8. Vállalkozó a keletkezett mederanyagot köteles engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

elszállítani és az átadási dokumentáció részeként hulladékösszesítést átadni. 

Amennyiben a keletkezett mederanyagot nem lerakóban helyezi el, hanem azt tovább 

kívánja értékesíteni, úgy köteles a vízjogi létesítési engedélyt, Megrendelő, vízjogi 

engedélyes közreműködésével módosítani, valamint a bányajárulékot megfizetni. A 

módosításokból adódó minden nemű többletköltséget vállalkozónak kell viselni, a 

szerződéses vállalkozási díj, nem módosítható. 

 

4.9. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat – a szükséges hatósági 

engedélyeztetési eljárások lefolytatása, (beleértve az esetleges közterület-foglalási 

engedélyt, útvonal engedélyt, stb.) – Vállalkozó kötelezettsége és költsége. Vállalkozó 
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feladata továbbá a felvonulási útvonalak kialakítása, az azzal kapcsolatos 

engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztosítása, valamint minden a 

szerződés tárgyát képező beruházáshoz kötődő engedélyekben, szakhatósági 

hozzájárulásokban előírt feltételek maradéktalan teljesítése és annak költségeinek 

viselése. 

 

4.10. Abban az esetben, ha a helyszínen végzendő munkáról feltételezhető, hogy az 

zavarokat fog okozni valamely közszolgáltatásban, a Vállalkozó azonnal köteles erről 

írásban tájékoztatni a Megrendelőt, és ésszerű reagálási időt kell hagynia, hogy a 

munkák rendes folytatásához szükséges intézkedéseket megtehessék. 

 

4.11. Vállalkozó szavatolja, hogy maga, alvállalkozói, megbízottjai, teljesítési segédei a 

vállalt feladat teljesítése során csak érvényes foglalkoztatási jogviszonnyal, illetőleg 

munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztatnak. Vállalkozó e 

kötelezettség megsértéséből eredő valamennyi igényért helytállni tartozik. A Szerződő 

Felek megállapodnak, hogy Megrendelő e kötelezettség maradéktalan megtartását 

ellenőrizheti akként, hogy Vállalkozót azonnali adatszolgáltatásra és tájékoztatásra 

hívhatja fel. 

 

4.12. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, észrevételeit a 

Vállalkozó felé jelezni, elektronikus építési naplóban megtenni. 

 

4.13. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó 

tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. A tejesítés során kizárólag az 

előzetesen bejelentett alvállalkozó vonható be. Vállalkozó köteles nyilatkozni, hogy az 

általa a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 61-62. §-aiban 

meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozói teljesítés mértéke nem 

haladhatja meg a vállalkozói díj 65%-át.  

 

4.14. A Vállalkozónak a munkaidőn kívül végzendő munkákkal kapcsolatban a munkák 

megkezdése előtt (ideértve az éjszakai és munkaidőn túli munkavégzést) egyeztetnie 

kell a Megrendelővel, valamint az összes illetékes hatósággal, és be kell szereznie 

ezek jóváhagyását is. 

 

4.15. Vállalkozónak meg kell neveznie a megfelelő képesítéssel rendelkező helyszíni 

munkavédelmi, illetve a helyszíni minőségbiztosításért felelős személy(eke)t. A 

helyszíni munkavédelmi, illetve a helyszíni minőségbiztosításért felelős személy(eke)t 

kijelölését az építési naplóban is fel kell tüntetnie Vállalkozónak. 

 

4.16. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó kötelezettsége a felvonulási területek, 

szállítási utak biztosítása, szükség esetén azok hatósági engedélyeztetése, valamint 

közterület-foglalási engedélyek (daru elhelyezéséhez, építőanyag raktározásához, stb.) 

beszerzése, költségeinek viselése.  

 

A Vállalkozó közterületen csak érvényes területfoglalási engedéllyel végezhet 

tevékenységet. 

 

4.17. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel 

együttműködni és minden, a munkálatok megvalósításával összefüggő kérdést 

tisztázni, a munkavégzéshez – a szerződésben rögzített feltételekkel – munkaterületet 
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és felvonulási szolgáltatásokat, továbbá azok koordinációját biztosítani, a feltételeket 

kölcsönösen betartani. 

 

 

4.18. Bármely olyan munkát, amely mérést igényel, külön felmérési naplót, jegyzőkönyvet 

és rajzrészleteket kell vezetni. A méréseknél a Megrendelő képviselője részére az 

ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell. 

 

4.19. A vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt köteles elektronikus építési naplót vezetni, 

köteles betartani az elektronikus naplóvezetés szabályait. A Vállalkozónak a 

kivitelezés időtartama alatt rendelkezni kell szakági, vízjogi létesítmények felelős 

műszaki vezetővel, részére a kivitelezés alatt, az elektronikus építési naplóban, felelős 

műszaki vezetői, vagy felelős műszaki vezető napijelentésre jogosult szerepkört kell 

osztani. 

 

4.20. A kapcsolattartásra jogosult személyek elérhetősége: 

 

Megrendelő részéről: 

 

név:  ……………………………….. 

cím:   ……………………………….. 

tel/fax:  ……………………………….. 

e-mail:  ……………………………….. 

 

Vállalkozó részéről:  

 

név:   ……………………………….. 

cím:   ……………………………….. 

tel/fax:  ……………………………….. 

e-mail:  ……………………………….. 

 

 

A vállalkozó részéről bevonandó, a közbeszerzési eljárásban megadott felelős műszaki 

vezető: 

 

név:   ……………………………….. 

tel  ……………………………….. 

e-mail:  ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

4.21. Megrendelő műszaki ellenőre: 

 

név:  Gergő Edmond 

cím:   2400 Dunaújváros, Liszt F. kert 13. ¾. 

kam. szám: ME-VZ/07-51535 

NÜJ:  254179349 
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tel/fax:   +36 20 5052 622 

e-mail:  gergo.edmond@gmail.com 

 

 

 

4.22. Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének igazolását a műszaki ellenőr szakmai 

igazolását követően állítja ki. 

 

 

5) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

5.1. Késedelmi kötbér: 

 

Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít az előírt határidőre, 

akkor Megrendelő jogosult Vállalkozó felé késedelmi kötbér érvényesítésére. 

 

A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 1%-a/késedelmes naptári nap. A 

késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozási díj 15%-a, amelynek elérése 

esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. 

 

5.2. Meghiúsulási kötbér: 

 

Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős 

meghiúsul, úgy nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő 

részére, melynek mértéke a nettó egyösszegű ajánlati árnak az 5 %-a. 

 

5.3. Hibás teljesítési kötbér:  

 

Amennyiben a kivitelezés olyan hibát tartalmaz, amely miatt a műszaki átadás-átvételi 

eljárás során ajánlatkérő póthatáridő tűzésével elrendeli a hiba kijavítását, úgy 

Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek mértéke legalább az adott 

konkrét munka nettó értékének ……..%-a/nap. Amennyiben a hibás teljesítés 

elrendelése estén a javítási munkálatok mértéke meghaladja a 15 napot, akkor 

Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért követelhet. 

 

Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben a 

jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését beszámíthatja. 

 

A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az 

alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés 

szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 

 

6) Műszaki átadás-átvétel 

 

6.1. A jelen szerződés 1. pontja szerinti vízimunka kivitelezési tevékenységek befejezését 

követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni 
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6.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a jelen Szerződés 

tárgya szerinti vízimunka kivitelezési tevékenység a jelen Szerződésben és a 

vonatkozó jogszabályokban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban 

meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt 

műszaki és a jelen Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.  

 

Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban részt 

venni. 

 

6.3. A kivitelezések befejezésekor Vállalkozó készre jelentéssel műszaki átadás-átvételi 

eljárást kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül 

Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárást az érintett hatóságok, 

szakhatóságok, közműkezelők bevonásával. A műszaki-átadás átvétel megkezdése 

nem lehet később, mint a Vállalkozó készre jelentésétől számított 6. nap. A műszaki 

átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadás-átvételi eljárásban 

érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítési igazolás aláírásával 

igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.  

6.4. Vállalkozó a teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírása után nyújthatja be a 

végszámláját. 

 

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése alapján határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-

átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. 

 

6.5. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani a Szerződés teljesítését igazoló, valamint a 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt dokumentumokat.  

 

Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles Megrendelőnek átadni a 

kivitelezési tevékenységével összefüggésben az esetleges szakhatósági 

nyilatkozatokat, továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) 

bekezdésében foglalt dokumentumokat. Ezen dokumentációk rendelkezésre állásának 

hiányában az átadás-átvétel nem zárható le. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel 

időpontjára megvalósulási dokumentációt köteles szolgáltatni papír alapon 3 

példányban, valamint elektronikus adathordozón digitális formában (CD vagy DVD-

én pdf. és dwg. formátumban).  

 

6.6. A Vállalkozó komplett átadási dokumentációt köteles készíteni a Megrendelő részére 

attól függetlenül, hogy annak bizonyos elemeit korábban átadta. Az átadási 

dokumentáció tervanyagát és iratait az érintett munkák műszaki átadás-átvételi 

eljárásakor köteles átadni. Komplett átadási dokumentáció hiányában a szerződés nem 

tekinthető teljesítettnek. 

 

6.7. A műszaki átadás-átvételi eljárásról két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti. A Szerződő 

Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás során kötelesek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet vonatkozó rendelkezései szerint eljárni. 

 

6.8. Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-

átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a 

kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. 
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6.9. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn 

belül maradéktalanul kijavítani. 

 

6.10. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban 

vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó 

munkák folytán sem akadályozzák a Létesítmény rendeltetésszerű használatát, ha az 

egyebekben megfelel a jelen Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt 

feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani a megállapodott 

határidőig. E hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának 

Megrendelő által becsült értékét. 

 

 

7) A szolgáltatás teljesítése alatti káresemény, biztosítás 

 

7.1. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka 

megkezdésétől a teljesítés napjáig, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig, 

és azt követően a jótállási időtartam elteltéig a munka- és szállítási folyamatokra 

visszavezethető károsodások vonatkozásában. 

 

7.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezik legalább 

2.000.000,-Ft/káresemény és legalább 10.000.000,-Ft/év limitű, különösen a harmadik 

félnek okozott károkkal szemben a Szerződés teljes időtartamára vonatkozó, kellő 

fedezetet nyújtó, saját névre szóló, valamennyi Szerződés szerinti munkára, a 

káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek 

stb.), a meglévő és szomszédos építményekre kiterjedő, építésszerelési 

felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés 

folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) 

keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik 

személynek okozott dologi és személyi károkra. A Vállalkozó tevékenységével 

összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő 

felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. A biztosítás 

költségét a Vállalkozó viseli. 

 

 

7.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy a gépek, 

eszközök, kitermelt anyagok szállítása, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak 

körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a 

Vállalkozó, az alvállalkozó(i) vagy a Vállalkozó/alvállalkozó érdekkörébe tartozó 

személy magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül 

köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni. 

 

 

 

8) A szerződés megszűnése 

 

8.1. A jelen szerződés a szerződésben foglalt feladatok és kötelezettségek teljesítésével 

megszűnik. 

 

8.2. A fenti pontban foglalt megszűnésen túlmenően a Szerződő Felek a szerződést 
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azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli 

felmondás), ha 

a. a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem 

teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő 

eredménytelenül telt el (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél 

kártérítési, illetve egyéb a jelen Szerződés szerinti igénnyel léphet fel.); 

b. a késedelmi kötbér mértéke elérte a teljes nettó szerződéses ellenérték 10%-át; 

c. a Vállalkozó ellen csődeljárás indult. Megrendelő nem jogosult a szerződéstől 

elállni, vagy azt felmondani a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 

1991. évi XLIX. törvény 11.§ (2) bekezdés h) pontjában előírt esetben; 

d. a Vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen végelszámolási vagy 

felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

e. a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

f. a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza; 

g. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét 

érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

h. Vállalkozó olyan technológiát, illetve megoldást, módszert alkalmaz, amely eltér 

a műszaki leírásban meghatározott technológiától, követelményektől, illetve a 

módosításhoz a Megrendelő nem járult hozzá. 

 

8.3. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a szerződés hatályának 

megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokkal Szerződő Felek elszámolnak. A Szerződés 

bármely okból történő megszűnése esetén Vállalkozó csak az általa szerződésszerűen 

teljesített és a Megrendelő által elfogadott szolgáltatások után, a Szerződés 

rendelkezései alapján járó kifizetésre tarthat igényt. 

 

8.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés 

megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

 

8.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely, a 

Vállalkozónak felróható okból szűnik meg, úgy Megrendelő jogosult Vállalkozóval 

szemben kártérítési követelést is érvényesíteni, és jogosult az általa esetlegesen 

megkötött fedezeti szerződésből eredő minden többletköltségét Vállalkozóra hárítani.  

 

8.6. A Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 

alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

8.7. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 

8.8. Megrendelő külön felívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a kitermelt mederanyagot a 

Vállalkozó nem értékesítheti. Az értékesítés esetleges szándékát a Megrendelő részére 

írásban jelezni kell és az értékesítés után járó bányajáradék megfizetését a Megrendelő 

felé igazolni kell. 
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9) Jogviták eldöntése és vegyes rendelkezések 

 

 

9.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Szerződő Felek között 

békés úton nem rendezett vitás ügyekben a 2016. évi CXXX. törvény III. fejezete 

szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 

 

 

9.2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy: 

 

 a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek az alábbi feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, s melyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Nem megfelelő minősülő 

társaság, ha: 

 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; 

 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; 

  tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

 gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény 

elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást 

nyert; 

 

9.3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a 

Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű 

pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

9.4. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti 

ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez 

tartozó vagyont érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy 

képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 

szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 

szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

 

9.5. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 2011. évi CXCVI. 

törvény 3.§ (1) bekezdésének 1. a-c) pontjai szerint átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles 
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a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 

szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került 

sor – a szerződéstől eláll[a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) 

pontja alapján]. 

 

9.6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény,  illetőleg az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

9.7. A Szerződő Felek az elektronikus építési naplón kívüli kapcsolattartásukat hivatalos 

levél útján végzik, mely postai levél vagy, elektronikus levél, vagy fax útján 

megküldött levélben történik, figyelemmel arra, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval 

történő kommunikáció tekintetében előnyben részesíti az elektronikus utat a jelen 

Szerződés ideje alatt. A jelen Szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus 

adathordozón történik, és csak a Szerződő felek által elfogadott utolsó verziók 

kerülnek kinyomtatásra. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés teljesítése során a 

jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelően eljárni. 

 

9.8. A jelen Szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások 

korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás 

nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi 

meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a jelen Szerződés alapján elkészült 

mű/alkotás átdolgozására is, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez 

fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. 

 

Vállalkozó engedélyt ad Megrendelő részére a többszörözés keretében arra is, hogy a 

művet képfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógépre vagy elektronikus 

adathordozóra másolja. 

 

A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő, illetve a 

teljesítéshez felhasznált valamennyi szellemi alkotáson harmadik személynek nincsen 

olyan joga, így különösen szerzői joga, szomszédos joga vagy védjegye, amely a 

Megrendelőnek az adott művek jelen szerződés szerinti hasznosításához szükséges 

jogát korlátozná, vagy akadályozná. 

 

Ha a Vállalkozó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, és ezért Megrendelő 

hasznosításhoz szükséges jogai sérülnek, úgy a Megrendelő felhívására Vállalkozó 

köteles a szükséges hozzájárulásokat saját költségére megszerezni.  

 

Amennyiben erre Megrendelő felhívására nem kerül sor, úgy Megrendelő jogosult a 

hozzájárulásokat a Vállalkozó költségére megszerezni, vagy a jelen szerződés szerint 

fizetendő vállalkozási díjat, illetve díjrészletet arányosan csökkenteni, illetve a jelen 

szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

 

A Vállalkozó továbbá köteles a Megrendelő minden kárát megtéríteni, amely abból 

ered, hogy a szellemi alkotásokat a hozzájárulás megszerzéséig nem tudja használni, 

vagy e rendelkezés alapján az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolja. 

 

9.9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés csak a felek által 

együttesen, írásban módosítható. 
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9.10. Megrendelő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 

(projekttársaság) létrehozását. 

 

 

9.11. A Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.  

 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

__________________ 

Megrendelő 

__________________ 

Vállalkozó 

 


