Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 DUNAÚJVÁROS, VÁROSHÁZA TÉR 1-2.

AJÁNLATI FELHÍVÁS
ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„Dunaújvárosi Szennyvíztisztító - sodorvonali vezeték rekonstrukció”

(EKR elnevezés: Szennyvíztisztító sodorvonali vezeték rekonstrukció)

TÁRGYÚ

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY
HARMADIK RÉSZ
UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI
NYÍLT
[KBT. 112. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJA ALAPJÁN,
A 117. § SZERINTI SAJÁT BESZERZÉSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁVAL]
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az Ajánlatkérő Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (2400Dunaújváros, Városháza
tér 1-2.) nevében ezennel felkérem, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban leírtak szerint nyújtsa be ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező
feladatok megvalósítására.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.
Telefon: +36 25544345
Fax: +36 25544178
E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu
Lebonyolító szervezet:
ÉSZ-KER Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 83. – BBT Irodaház
Telefon: +36 17888931
Fax: +36 17896943
E-mail: eszker@eszker.eu
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Bartalis Irén
Lajstromszáma: 00778
Levelezési címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.
e-mail címe: bartalis@eszker.eu
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 112.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján, Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a
117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával egy szakaszos nyílt
eljárást folytat le. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja
szerint jár el az eljárást megindító felhívásban foglalt eltérésekkel.
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja a Kbt. 47. §
(2) bekezdés alapján.
Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadók.
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1. KÖTET
AJÁNLATI FELHÍVÁS
Ajánlati felhívás az alábbi linken található:
https://ekr.gov.hu
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2. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1.

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA

1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak:
I. KÖTET: AJÁNLATI FELHÍVÁS
II. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
III. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET
IV: KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
V. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS
1.2. Jelen közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító
felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentáció az eljárást megindító felhívással
együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a
közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati
időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. A közbeszerzési eljárás

lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
szabályai szerint, a Kbt. Harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre
megadott felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra
biztosított felületén kell megadni, egyes igazolások benyújtására pedig a felület, az erre a
célra létrehozott helyen az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít.
1.3. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas
anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő
számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság
igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat,
sem annak részeit, nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt
szolgáltatások céljára.

1.4. Eljárási határidőkkel kapcsolatos speciális rendelkezések
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlattételi
határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR
üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi
határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna üzemzavar folytán [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] az
ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig
nem elérhető.

-4-

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4)
bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§
(1) bekezdés szerinti esetben is köteles az ajánlattételi meghosszabbítani az EKR
működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz
közzé. Az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti
esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés
megküldésétől számított két nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben az
ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] miatt a módosításról értesítés megküldése nem
lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az
ajánlatkérő a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az
üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében ha az ajánlattevő
által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási
cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására,
vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt
üzemzavar [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] következik be, és a
vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően
kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását
követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek
elfogadni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése értelmében nem követ el
jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely
eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara
[424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott
cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR
működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény
teljesítésére.
2.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a felhívásban meghatározott határidő
lejártáig kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. Ajánlatkérő valamennyi érdeklődő

gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren keresztül, illetve
hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.
2.2. Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok módosulnak, de az eljárást megindító
hirdetmény nem érinti a módosított közbeszerzési dokumentumokat, ajánlatkérő a
módosított dokumentumot közvetlenül megküldi az érdeklődő gazdasági szereplőknek és
a felhívás I.3. pont szerinti elérhetőségen is közzéteszi, de a módosításról hirdetményt
nem tesz közzé. Az ajánlattételi vagy részvételi határidő meghosszabbítására az 52. § (5)
bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy nem köteles az
ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása
nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő
lejártának napját megelőző legkésőbb ötödik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni,
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annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző
legkésőbb nyolcadik napra esik.

3.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

3.1. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § alapján.
3.2. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

nyilatkozatnak

3.3. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és
egyetemlegesen felelnek.
3.4. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138.
§ (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét – az ajánlattételi határidő lejárta után változás
nem következhet be.
3.5. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban,
akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
- meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére

jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.
4. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA
4.1. Ajánlatkérő értékelési részszempontként a legjobb ár-érték arány szempontot alkalmazza,
az alábbiak szerint:
Részszempont

Adható
pontszám alsó
és felső határa

Súlyszám

1.

Egyösszegű ajánlati ár tartalékkeret nélkül
(nettó HUF)

0-10

70

2.

M2.a)-ra
megajánlott
szakember
alkalmassági
minimum
feletti
többlettapasztalata (max 60hónap)

0-10

10
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3.

M2.b)-re
megajánlott
szakember
alkalmassági
minimum
feletti
többlettapasztalata (max 60hónap)

0-10

10

4.

Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum
értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60
hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap
közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően
előírt időtartam levonásával.)

0-10

10

4.2.
Az 1. részszempont:Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
A legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A többi ajánlat
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság
útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mell. 1. ba) pontja
szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

A
P − Pmin
= legjobb
Pmax − Pmin
Avizsgált
azaz

P=

Alegjobb
Avizsgált

 (Pmax − Pmin ) + Pmin

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot
eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás
során). Miután a pontazonosság csak különböző ajánlati értékek esetén jelent problémát,
így ebben az esetben addig a tizedesjegyig kell kerekíteni, ahol különbség tapasztalható és
ilyen esetben minden ajánlat esetében eddig a tizedesjegyig történik a kerekítés.

Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott műszaki leírás ismerete mellett az alábbi pontokat
is figyelembe kell venni.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
-7-

Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt
változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő
Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. Az Ajánlattevők
csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez
lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek
betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki
átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az
Ajánlatkérő számára.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek
nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike
esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak megfelelő értékelésére:
•
Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
•
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül
(pl. kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
•
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül
összevonja, vagy
•
Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés
tételeit, mennyiségi adatait módosítja, vagy
•
egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan
költségvetésen, mely alapján az nem felel meg a közbeszerzési
dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.
A 2-3. részszempont: A teljesítésbe bevont szakemberek többlet szakmai
tapasztalata (hónap):2. részszempont:
M/2) a)pont tekintetében bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet
szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) (1 fő).
3. részszempont:
M/2) b) pont tekintetében bemutatott szakember vízgazdálkodási építmények
szakterületen szerzett többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36
hónap) (1 fő).
Amennyiben ajánlattevő egy pozícióra több szakembert mutat be az M/2) pont
tekintetében, abban az esetben az ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölnie azt a
szakembert, akinek a többlet szakmai tapasztalatát az értékelés során megajánlani
kívánja.

A szakember tekintetében irányadó rendelkezések:
Amennyiben az önéletrajzból számolt szakmai tapasztalati idő eltér az ajánlattételi
szakaszban benyújtott ajánlat felolvasólapján jelzett értéktől, akkor azt az Ajánlatkérő a
Kbt. 71. § (9) bekezdése szerint számítási hiba javítására vonatkozó előírások szerint
javítja.
Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre
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vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül
felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása
keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az
értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé
kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentumok alátámasztanak.
Az M/2 alkalmasságot igazoló 36/48 hónapon túli tapasztalati idő bemutatása szükséges.
Ajánlatkérő a kötelezően előírt számot (36/48 hónap) meghaladó megajánlás esetén,
legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb szakmai tapasztalat) 10 pontot ad. A
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 36 hónap feletti többlet (36/48 hónapot meghaladó) szakmai tapasztalat esetén
Ajánlatkérő a megajánlást többletponttal nem értékeli. A minimális, azaz a 0 hónapos
megajánlás esetén ajánlattevő 0 pontot kap. Amennyiben a többlet (36/48 hónapot
meghaladó) szakmai tapasztalat tekintetében minden ajánlat 0 hónap megajánlást
tartalmaz, úgy minden ajánlattevő 0 pontot kap.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság
útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mell. 1. bb) pontja
szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
P =
ahol:

A

vizsgált

/

A

legjobb)

×

(P

max

-

P

min)

+

P

min

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amennyiben ez az érték meghaladja a
maximális pontszámhoz tartozó 36 hónapot, úgy ajánlatkérő a 36 hónap értékét
szerepelteti a képletben)
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az
ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat képviseli
legnagyobb.
Ajánlatkérő az értékelés
önéletrajzban a szakmai
Az időben párhuzamos
vehető figyelembe.

a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a
során a teljes hónapot veszi figyelembe. Ennek okán az
tapasztalatot év-hónap pontossággal kell feltüntetni.
projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer

Ajánlattevő a 2.-3. értékelési szempont vonatkozásában bevonásra kerülő szakember
tekintetében az alábbi dokumentumokat köteles csatolni az ajánlata részeként:
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból
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egyértelműen derüljön ki az értékelési szempont vonatkozásában tett megajánlás
teljesülése,
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft
Excel
programot
fog
használni
a
pontszámítás
során).
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az
értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
4. részszempont esetében:
Ebben az értékelési részszempontban az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja és (6)
bekezdése, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdés c) pontja alapján
értékeli a 4. értékelési szempont esetében az arányosítás módszere segítségével
Arányosítás: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot
(a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további
ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot.
Képlet:

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel
programot fog használni a pontszámítás során).
A 4. értékelési szempont (jótállás időtartama) legkedvezőbb mértéke 60 hónap,
melynél kedvezőbb megajánlás esetében is a kiosztható maximális pontszámot
kapja az ajánlattevő. A legkedvezőtlenebb mértéke: 36 hónap, melynél
kedvezőtlenebbet ajánlatkérő nem fogad el.
A 4. részszempont tekintetében csak egész számok adhatók meg.
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5.

AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ÉS AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSA:

5.1. https://ekr.gov.hu
5.2. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az
ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
5.3. Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
5.4. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat
tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg.
6.
6.1.

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
.

6.2. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e
olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
6.3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)
- (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt
alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem
állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz
ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és
szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
6.4. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további
fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy
kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig
fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés
során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
6.5. Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a
hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől
felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt.
71. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése érelmében amennyiben az EKRben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve
megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles
hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az
előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz
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eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható,
illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni,
mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt.
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (3) bekezdése érelmében amennyiben az EKRben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a
közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan
hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján.
Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell
kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt.
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
6.6. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
7.

IRATBETEKINTÉS ÉS ELŐZETES VITARENDEZÉS

7.1. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti
iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a
gazdasági szereplő képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az
iratbetekintési kérelmet az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési
kérelemmel kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell bonyolítani.
8.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

8.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel)
- közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban
megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és
ajánlat tartalmának megfelelően.
8.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
8.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további
harminc nappal meghosszabbodik.
8.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdésk)pontka)–kb)alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
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8.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése
előtt már teljesített kivitelezés szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
8.6. 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.
8.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Ajánlattevő jelen
közbeszerzési eljárásban kizárja projekttársaság általi teljesítés lehetőségét.
8.8. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte
meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok
hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az
ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
hatálya alatt.
8.9.

Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.
Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új
szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel
a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor
meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az
esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény
tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

9.

EGYÉB INFORMÁCIÓ:
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9.1. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó, az
ajánlat részeként benyújtandó aláírt dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében az
ajánlatkérő a következő előírásokat rögzíti:
9.2. Amennyiben az ajánlattevő a 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó
szervezet:
a)

Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő nevében aláíró
cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő
meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását. Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett meghatalmazás elektronikus
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű elektronikus
másolatának csatolása. Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként aláíró
személy szintén meghatalmazott és cégjegyzésre nem jogosult, úgy kérjük
mindazon meghatalmazások csatolását, melyeket együttesen szemlélve
egyértelműen levezethető az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő
nevében aláíró meghatalmazott aláírási jogosultsága.

b)

Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, valamint a fenti meghatalmazásokat az
ajánlattevő nevében aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő tekintetében az
ajánlatkérő a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő
szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján ellenőrzi
a képviseleti jogosultság fennállását.

c)

Amennyiben az ajánlattevő nem tartozik a 2006. évi V. törvény hatálya alá (pl.:
egyéni vállalkozó, természetes személy).

d)

Amennyiben az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő nevében aláíró
személy meghatalmazás nélkül nem jogosult az ajánlattevő képviseletére, az aláíró
képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az
ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely
tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. Figyelem! Nem
elvárás, hogy az említett meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen meg a
polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának csatolása. Amennyiben a
meghatalmazást meghatalmazóként aláíró személy szintén meghatalmazott, úgy
kérjük mindazon meghatalmazások csatolását, melyeket együttesen szemlélve
egyértelműen levezethető az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő
nevében aláíró meghatalmazott aláírási jogosultsága.

9.3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti
meghatalmazásokat és az ajánlattevő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő
tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot.
9.4. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő,
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás
iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
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9.5. A Kbt. 55. § (7) bekezdése az EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az
eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új
ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
9.6. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése értelmében az elektronikusan
megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus
elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az
automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
9.7. Egyéb formai elvárások:
a) az ajánlatban lévő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat
meghaladó minden 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;
b) 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;
9.8. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában
foglaltaknak megfelelően biztosítja. A hiánypótlás, illetve a felvilágosítás tekintetében az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (2) és (3)
bekezdésére. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb
hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
9.9. A teljes eljárást megindító felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
9.10. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló
2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek, továbbá a 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban
külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat,
melyeket a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar jog az irányadó.
9.11. Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
9.12. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján,
valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a
nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9.13. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9.14. Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok
kitöltésével köteles benyújtani:
Felolvasólap
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat
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Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében
Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában
9.15. Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő
nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint
jelen Útmutató szerinti formában szükséges benyújtania ajánlattevőnek.
10.

AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK
10.1.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen eljárásban való részvételt ajánlati
biztosíték adásához köti a Kbt. 54. §-ban foglaltak szerin, melyet az ajánlattételi
határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték összegszerűen
meghatározott mértéke 3.500.000,- HUF, azaz hárommillió-ötszázezer forint.

10.2.

Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie, azaz a
kötöttség lejárata napján 24:00 óráig.

10.3.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 54. § (2) bekezdése
szerinti módok egyikén teljesíthető.

10.4.

Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség esetén
a szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot tartalmaznia kell. Ezen
esetekben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ez a dokumentum a Kbt. 41/A.§ (2)
bekezdés szerinti dokumentumnak minősül.

10.5.

Befizetés/átutalás esetén az ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő 11736037-1536136300000000 (OTP Bank Nyrt.) számlaszámára szükséges rendelkezésre bocsátani, de az
igazoló dokumentumot elegendő másolatban az ajánlat részeként csatolni.

10.6.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) – (7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.

10.7.

Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

10.8.
11.

TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK

11.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen
az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó
kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és
munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján –
tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó
kötelező legkisebb munkabérről.
11.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4)
bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön
információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban
feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti
követelményeknek.
Országos illetékességű szervezetek
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Munkajogi:
Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: +36 (80) 204-292; +36 (1) 896-3002
Fax: +36 (1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@pm.gov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat:
munkavedelem-info@ngm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszáma: +36 (80) 204-292
Pénzügyminisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: +36 (1) 896-2902
Fax: +36 (1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Postacím: 1373 Budapest, Pf. 561.
tel: +36 (1) 428-5100
fax: +36 (1) 428-5509
e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu
Környezetvédelmi:
Agrárminisztérium
Környezetügyért Felelős Államtitkárság
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 (1) 795 2000
Telefax: +36 (1) 795 0200
E-mail: info@fm.gov.hu

Szociális:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon: +36 (1) 795 1860
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Fejér megye
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Munkajogi:
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési,
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373.
tel: +36 (22) 511-000
fax: +36 (22) 316-577
E-mail: ffmu@fejer.gov.hu ffmmo@fejer.gov.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága
8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 8.
Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 345.
tel: +36 (22) 530-700
fax: +36 (22) 548-919
e-mail: fejeravig@nav.gov.hu
Környezetvédelmi:
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.
Telefon: +36 (22) 795-751
Telefax: +36 (22) 795-814
Szociális:
Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály; Szociális és Gyámügyi Osztály8000
Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Telefon: +36 (22) 514-772
Telefax: +36 (22) 526-940
E-mail: hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu

Üzemszünet, üzemzavar

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22.§-a értelmében
„22. § (1) Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR
szolgáltatásainak szünetelését eredményezi.
(2) Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint
dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott
működőképességét jelentő helyzet.
(3) Működési hiba az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak
szerint dokumentált egyedileg, adott eljáráshoz kapcsolódó informatikai hiba vagy ezen eljárás
elektronikus közbeszerzési folyamatában bekövetkező hiba. Nem minősül működési hibának a
kizárólag az ajánlatkérő vagy az ajánlattevő felelősségi körében felmerülő, az EKR-rel való
kommunikációt érintő hiba, valamint az a hiba, mely abból ered, hogy az ajánlatkérő vagy
ajánlattevő nem az EKR megfelelő funkcióját használja a Kbt.-ben vagy végrehajtási
rendeletében rögzített előírás végrehajtására.
(4) Az ajánlatkérő működési hiba esetén a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontját a működési hibára
vonatkozó tájékoztatás közzétételét követően megfelelően alkalmazhatja.
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3. KÖTET
SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)
amely

létrejött

egyrészről

Dunaújváros

…………………………………….

Megyei

Képviseli:

……………………………………………………,

Jogú

Város

Önkormányzata

…………………………………………..,

számlaszáma:

(székhelye:
adószáma:

………………………………………………………………………..,

törzskönyvi azonosító száma: …………………………………………………………) (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről

a

……………………………………………………………………………..(név)

……………………………………..,

adószám:

………………………………………………,

………………………………..,
cg.:

…………………………………………………………..

pénzforgalmi

…………………………………..;
kivitelezői

nyilvántartási

(székhely:
számlaszám:
képviselő:
azon.:

......................................................) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVLIII. tv. (továbbiakban: Kbt. Harmadik Rész,
nemzeti eljárásrend szerinti nyílt (Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján), 117. § szerinti
közbeszerzési eljárást kezdett meg és folytatott le 2019. évben „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító –
sodorvonali vezeték rekonstrukció” elnevezéssel. Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni,
jelen szerződés a teljes beszerzésre vonatkozik.
Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az
alábbi szerződést köti.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bek. 7.) pontja alapján
szerződő hatóságnak minősül.

1. A szerződés tárgya, előzményei
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás
iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban, kapcsolódó dokumentumokban, ill.
engedélyiratokban) meghatározott kivitelezési (csővezeték mederbeli kivitelezése, fém és könnyű
épületszerkezetek

kivitelezése

és

kapcsolódó)

feladatok

ellátását,

eredményfelelősséggel,

továbbá a jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek ellátását.
2. Vállalkozó fő feladatai:

2.1

Csővezeték mederbeli kivitelezése vonatkozásában
a) Szakhatóságokkal történő egyeztetés és helyszíni szemlék lebonyolítása, munkavégzési
engedélyek beszerzése.
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b) Csővezeték bontása, elhelyezése során a hajózási és folyami engedélyek beszerzése,
teljes ügyintézés.
c) Geodéziai felmérések, kitűzések, ellenőrzések, elő és utófelmérések, mederfelmérés
d) Terület előkészítés búvármunkával
e) Parti földmunkák (a behúzás és csősűllyesztési technológiához szükséges) ~1500m3
f)

DN 800 KPE cső, (PN6-SDR17-PE80 min. minőségű) összeszerelése tompahegesztéssel, 2
db hegtoldat felhegesztésével csővégre ~100 fm

g) Beton leterhelő elemek gyártása és elhelyezése (~30db)
h) Mederkotrás, területi és
úszóeszközzel ~6100 m3

árkos

módszerrel,

kotort

anyag

elszállítása

depóniába

i)

Víz alatti szerelési munka.

j)

Kikotort mederanyag visszaszállítása a depónia helyről és visszatöltése a mederfenékre
fektetett cső fölé ~5600m3

k) Kőszórás készítése 25 m átmérővel a csőpipa körül és csővezeték felett 50 cm vtg-ban
~700 m3
l)

Kivitelezési feladatok ellátása érdekében a szükséges (Úszó)eszközök biztosítása

m) Cső sodorvonalra merőleges behúzása ~100fm
n) Horgonyfogó készítése (betontömbök, kötél, földkiemelés, kiemelt föld elszállítása)
o) Horgonyzási tilalmi táblák elhelyezése oszloppal (tervezés,engedélyezés)
p) Nyomáspróbák, minőségtanúsítványok, megvalósulási tervek
q) Part terület rendezése

2.2

Fém és Könnyű épületszerkezetek kivitelezése

a) Konténerkihúzó sinpár cseréje, beton alap javításával, aláöntéssel sínpár beméréssel
történő elhelyezésével ~55 fm
b) Konténertartó kocsi gyártása (konténertartót a helyszínen (szennyvíztisztító telep)
rendelkezésre álló berendezéshez kell majd legyártani, melyet a kivitelező felmér és
elkészíti/legyártja) és elhelyezése festett acélszerkezetből 4db
c) Új 7m3-es iszaptároló konténer beszerzése, és telepítése 1db
d) Új 5,5m3-es rácsszemét konténer beszerzése, és telepítése 2db
e) Villanyoszlop telepítése (I.II. számú ülepítő műtárgyak közé) 1db
3. A teljesítés helye és hrsz-a:2400 Dunaújváros, Siklói út. 372/17. hrsz (továbbiakban együttesen:
ingatlan).
4. Az ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza részletesen.
5. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az engedélyokirat, az
árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok,a szabványok és szakmai szokványoknak
megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka
alapján létrejövő eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban
meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. Ez kiterjed valamennyi, a
fentiekben rögzített ún. jogi feltétel biztosítására is (különösen vízjogi létesítési engedély
hatályának meghosszabbítása, dokumentációk szolgáltatása).
6. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni, ide értve a jogi
feltételek teljeskörű biztosítását is. Vállalkozó a munkavégzés során csak hatályos, a vonatkozó
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jogszabályban

rögzített

jogszabályoknak,
szerkezeteket

teljesítménynyilatkozattal

szabványoknak

használhat

fel.

A

mindenben
hiány-,

és

rendelkező,
megfelelő

hibamentes

hiány,

és

anyagokat,
munkálatokként

hibamentes,

a

berendezéseket,
Megrendelő

a

jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet
érti.
7. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen:
teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének
köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni. Fentiek megfelelően irányadóak
azon vagyontárgyakra is amelyek szolgáltatása beépítés nélkül történik.
8. Vállalkozó jogosult közreműködő(k) (ideértve különösen a Kbt. szerinti alvállalkozó fogalmát)
igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez
vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a
Kbt. továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletszabályai értelemszerűen irányadóak.
9. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói
(közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe
vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen
alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
10. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban
foglaltakra.Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján
vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. A vonatkozó szabályok megszegése
súlyos szerződésszegésnek minősül.
11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése
1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.
2. A vállalkozó díj mértéke ………………………….. Ft+ÁFA, azaz ……………………….. forint+ÁFA
3. Felek

rögzítik,

hogy

jelen

szerződésben

a

tartalékkeret

jogintézményét

alkalmazzák.

A

tartalékkeret mértékét (10%) a fenti vállalkozói díj tartalmazza. Felek ennek okán rögzítik, hogy:
a. a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj összege:
b. a tartalékkeret összege:
4. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret
csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján használható fel akként, hogy
pótmunkaigény felmerülése esetén:
a. Vállalkozó haladéktalanul annak pontos kimutatásával és szükségességének
indokolásával tájékoztatja a Megrendelőt,
b. amennyiben olyan munkákat foglal magában, melynek egységára az ajánlatból
megállapítható, akkor azt köteles a Vállalkozó alkalmazni.
c. amennyiben olyan munkákat foglal magában, melyek az ajánlatban nem
szerepeltek, akkor a Terc program hatályos adatbázisában szereplő adatok szerint
kell azon tételek ellenértékét meghatározni.
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d. amennyiben olyan munkákat foglal magában, amelyek ellenértéke a fentiek
szerint nem meghatározható, akkor vállalkozó árelemzés alapján köteles azt
elkészíteni.
e. a pótmunka megrendeléshez a fenti iratok műszaki ellenőr általi jóváhagyása
szükséges.
f.

A

pótmunkára

vonatkozó

teljesítési

kötelezettség

a

Megrendelő

írásos

megrendelésével áll be.
g. A pótmunka ellenértéke a végszámlában érvényesíthető.
5. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés vonatkozásában nem kell alkalmazni
az Áfa tv. 142.§-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket, ui. jelen
beruházás nem engedélyköteles beruházás.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj tartalékkeret nélküli része átalánydíj (amely a
kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével
tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel
szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik
(különösen tartalékkeret).
7. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
8. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a
beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb
minőségű helyettesítő

termékben egyezhetnek meg. Ezen

feltételt

a Vállalkozó

köteles

valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra
irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni.
Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást.
Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a
szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.
9. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó
költségvetése alapján került meghatározása.
10. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó –
mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az
elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói
díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési
tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen
szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
második

mondatában

foglalt

költségekre

is.

Vállalkozó

kijelenti,

hogy

az

ár-,

árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat
felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
11. Pótmunka esetén – a tartalékkeret kimerülését követen - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
járnak el a Felek.
12. Megrendelő a fedezetet saját forrásból biztosítja.
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13. Megrendelő előleget a teljes (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 25%-os mértékéig
biztosít(Kbt. 135.§ (8) bek), amennyiben ezzel Vállalkozó élni kíván. Az előlegre az alábbi
szabályok alkalmazandóak:
a. az előleget előlegbekérővel kell kérni a munkaterület átadását követő 8. naptári
napig, hogy az előleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdésében
meghatározott határidőben kifizethető legyen.
b. az előleg igénybevételét a Megrendelő nem köti biztosíték nyújtásához,
c. a kézhez vett előlegről a Vállalkozó köteles a jogszabályoknak megfelelő
előlegszámlát kiállítani,
d. amennyiben a jelen szerződés – bármely jogcímen - az előleggel való teljes
elszámolás előtt megszűnne, akkor az erről való vállalkozói tudomásszerzés
napját követő 3 banki napon belül – késedelmi kamat terhe mellett – köteles az el
nem számolt előleget egyösszegben a Vállalkozó a Megrendelőnek hiánytalanul
visszafizetni.
e. az előleggel a számlákban egyenlő arányban kell elszámolni.
14. A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és Beruházási osztályvezetője és
a műszaki ellenőr együttesen jogosult.
15. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 4
darab számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége
biztosított akként, hogy a számlák összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 25%-a,
kiállításuk feltétele az, hogy a korábban (korábbi számlákban) el nem számolt munkák nettó
átalánydíjhoz viszonyított és teljesítésigazolással igazolt mértéke érje el a nettó átalánydíj 25%át. Az utolsó fentiek szerint kiállított részszámla a végszámla. A pótmunka ellenértéke a
végszámlában érvényesíthető. A végszámla további kiállítási feltétele a sikeres műszaki átadásátvétel lebonyolítása és a munkaterület, valamint a szolgáltatandó iratok Megrendelőnek történő
teljeskörű átadása, mely vonatkozásában a felek kifejezetten ekként állapodnak meg.
16. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban
(HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk.
6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése
alapján alkalmazott 322/2015. (X.31.) Korm. rendelet 32/A.§ szerint.
17. Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy alkalmazni kell a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B.§ban foglalt rendelkezéseket.
18. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§
szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön
jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalányt fizet.
19. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek
mindenben megfelelő számla és mellékleteinekMegrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.
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3. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése
1.

Vállalkozó, amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben
meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A
késedelmi kötbér alapja a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap0,5%-a
naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 30 naptári napot meghaladó késedelem
esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán
Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

2.

Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe
menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói
díj 25%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.

3.

A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a
Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a
fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó
bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.)
foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.

4.

Megrendelő érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is.

5.

Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill.
elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított ……..hónap általános
jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik,
ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:
- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat (amennyiben erről a Megrendelőt az
átadás-átvételkor teljes körűen, írásban tájékoztatta Vállalkozó, és ezen tájékoztatásban foglaltak
megsértése okozta a hibát)
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
- a szükséges karbantartás hiánya, (amennyiben erről a Megrendelőt az átadás-átvételkor
teljes körűen, írásban tájékoztatta Vállalkozó, és ezen tájékoztatásban foglaltak
megsértése okozta a hibát)
miatt következett be.

6.

Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől (jótállási igénybejelentés)
számított 5 munkanapon belül köteles jótállási igény teljesítését elkezdeni és megfelelő személyi
állománnyal annak teljesítéséig folyamatosan munkát végezni. A jótállási igény teljesítésének
végső határideje a bejelentést követő 30 nap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem
tartható a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó.

7.

A

közvetlen

balesetveszélyt,

vagy

az

ingatlan

ill.

szomszédos

ingatlanok

használhatatlanságát vagy veszélyeztetését, továbbá a hajóforgalom veszélyeztetését vagy
akadályoztatását eredményező hiba esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a
bejelentést követő 5rán belül köteles a jótállási igény teljesítését megkezdeni és a műszaki
ellenőr által meghatározott – műszakilag szükséges - határidőben azt befejezni.
8.

Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket is, amelyek a szerződésszegés okán a
Megrendelőnél keletkeztek.
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9.

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

10.

Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan – ide
értve a hibás teljesítés okán is - felmerült károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre
vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó
köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen
mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt
teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni.

11.

Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó
– amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden
intézkedést

megtenni

Megrendelő

pernyertessége

érdekében, vagy amennyiben ez

nem

lehetséges a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az
előző pont alkalmazandó.

4. Teljesítési határidő
1.

Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét a munkaterület
átadásától követő 24 hónapban határozzák meg. Előteljesítés megengedett.

2.

A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás átvételi eljárás legfeljebb 15 napos
időtartama beleszámít, tehát Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.

3.

Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési
(több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható
lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának
időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása
szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve
az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is,
továbbá a fentiekben előírt korlátozásokat – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és
hibamentes teljesítésére.

4.

Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó
által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

5.

Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező
felépítmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való
átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke.
5. A munkaterület átadása, munkavégzés

1.

A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatálybalépésétől számított 10 naptári napon
belül adja a Vállalkozó birtokába.

2.

Felek

rögzítik,

hogy

fokozott

zajjal,

vagy

porterheléssel

járó

munkákat

munkanapokon 7 órától 20 óráig lehet végezni.
3.

Engedélyhez kötött feladat kizárólag hatályos engedélyokirat alapján végezhető.
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kizárólag

4.

Vállalkozó

a

kivitelezés

során

a

191/2009.

(IX.15.)

Korm.

r.

szerinti

szabályok

figyelembevételével köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.
5.

Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület
megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.

6.

Megrendelő a villamos energia és vízvételi lehetőséget -a munkákkal kapcsolatos mértékben
a rendelkezésre álló kapacitásoknak megfelelően - térítésmentesen biztosítja Vállalkozó részére.

7.

A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a
környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a
Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi
épségében ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.

8.

Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi, érintésvédelmi feladatainak
ellátására.

9.

Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet – amennyiben az
harmadik személyek életének, testi épségének, vagyonának vagy a Megrendelő vagyonának
megvédése érdekében szükséges- megfelelően elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely ezen
kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott.

10.

Felek rögzítik, hogy a rendes munkaidő munkanapokon 7.00-től 20.00 óráig tart. Rendkívüli
és hétvégi munkavégzést 5 nappal korábban be kell jelenteni a szerződésben megjelölt
kapcsolattartón keresztül a Megrendelő felé.

11.

Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra
felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

12.

Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – a kivitelezési folyamat jellegének
megfelelően – rendezett állapotban tartani.

13.

Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani (minden munkavégzéssel érintett napon), valamint ezt a
Megrendelő felé megfelelően igazolni.

14.

Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és folyamatosan,
a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.

15.

Felek rögzítik, hogy a kitermelt anyag elhelyezésére a 2400 Dunaújváros, Siklói út 372/17.
hrsz ingatlanon deponiát biztosít.

16.

Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az
építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 munkanapot) értesítenie
kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az
eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.

17.

Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog
gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a
Megrendelő

célszerűtlen

vagy

szakszerűtlen

utasítást

ad,

a

Vállalkozó

köteles

őt

erre

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára
elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása
jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások
személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon
a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.
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18.

Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a
teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és
költsége, kivéve, ha azt a műszaki leírás a Megrendelő feladatává nem teszi.

19.

Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.

20.

A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről a vonatkozó jogszabályok
szerint, az annak mindenben megfelelő okiratot (különösen teljesítménynyilatkozat) köteles adni,
figyelemmel a I. fejezetben leírtakat is. Ezt az okiratot a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek be
kell mutatni, majd az átadás-átvételkor a Megrendelőnek át kell adni.

21.

A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli
bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel kötelezettséget
vállal, hogy engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban
terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a
jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a
szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét és
székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés
teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az
előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.

22.

Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó
haladéktalanul 3 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a
munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.

23.

A szerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy
oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az
építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló
tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás
megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

24.

Felek rögzítik, hogy a fentieken túl különös tekintettel kell betartani a közbeszerzési
műszaki leírásban (annak valamennyi részében) meghatározottak, figyelemmel arra, hogy azokat
jelen szerződés nem mindenben ismétli meg.

25.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ajánlatában az alábbi részszempontokra az alábbi ajánlati
elemeket rögzítette, melynek való megfelelés a szerződés teljes időtartama alatt – súlyos
szerződésszegés terhe mellett – kötelező:
M2.a)-ra

megajánlott

szakember

alk.min.

szakember

alk.min.

feletti többlettapasztalata
M2.b)-re

megajánlott

feletti többlettapasztalata
26.

A

Vállalkozó

teljesítésre

vonatkozó

fentebb

részletezett

szabályok

bármelyikének

megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok
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1.

Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek
nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.

2.

A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési
kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a 3. fejezet vonatkozó
szabályai megfelelően alkalmazandóak.

3.

Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés
alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban
lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási
kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.

4.

A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

5.

Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles
minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés
hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

6.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
a.

Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a
szerződés

lehetetlenülését

szerződésszegés

leírását,

okozta.
az

annak

A

bejelentésnek

alapján

tartalmaznia

alkalmazott

kell

a

jogkövetkezményt,

valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra
vonatkozóan perindításra.
b.

Vállalkozó

szerződéses

kötelezettségének

jogerős

bírósági

határozatban

megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges
jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a
szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján
alkalmazható

egyéb

szankció

érvényesítéséhez

vezetett,

valamint

Vállalkozó

szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a
szerződés lehetetlenülését okozta.
7.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok
átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben
sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a
Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem
tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó
körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

8.

Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az
alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele
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igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést, valamint a
kooperációs megbeszéléseken elhangzottakat is (amennyiben arról írásos feljegyzés készül) is:
Megrendelő részéről:
Telefon: , Fax: ……………….…………………
Vállalkozó részéről:

……………………………………………..

Telefon: …………………..……, Fax: ……………….…………………
……………………………………………..
9.

A Megrendelő a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr
adatai:
a. Cégnév:

…………………………………..

b. Székhely:

…………………………………..

c. eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: …………………………………
d. nyilvántartási azonosító:
10.

A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására,
hatályának megszűntetésére nem jogosult.

11.

Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

12.

Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2
munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.

13.

Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni.

14.

Felek

kifejezetten

rögzítik,

hogy

a

Vállalkozót

nem

mentesíti

a

hibás

teljesítés

jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően
teljesítette.
7.
1.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás

Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés
formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő
köteles az átadás-átvételi eljárást 8 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek.
szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.

2.

Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe
nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében a(z)
10. munkanapot.

3.

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az átvétel feltétele különösen az átadásátvételi (megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely különösen a következőket
tartalmazza (amennyiben tárgyi munka vonatkozásában releváns):
i. felelős műszaki vezető nyilatkozata a rendeltetésszerű és biztonságos
használatra való alkalmasságról
ii. a megvalósulási tervdokumentáció 2 papír +2 adathordozó példányban
iii. a megfelelőségi tanúsítványok, gépkönyvek, jótállási jegyek
iv. a mérési jegyzőkönyvek, beszabályozási jegyzőkönyvek, próbaüzemről
készített jegyzőkönyv
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v. építési-bontási

hulladék

kezelésére

vonatkozó

nyilvántartások

és

bizonylatok.
4.

Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett
hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek
megtörténte az átvétel különös feltétele.

5.

Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal a fentiek szerint a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek,
berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen
szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a
szerződésszerű teljesítés különös feltétele.

6.

A

fentiek

alapján

elvégzett

hiánypótlásokról,

ill.

javításokról

a

Vállalkozó

írásban

tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi. Ez a teljesítés
esetére vonatkozó birtokbavétel napja.
7.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át.

8.

A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a
Megrendelő hívja a jótállási időszak alatt 12-12 havonta. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a
teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat
vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák
kijavításának (jótállási igények teljesítésének) határidejéről, mely összességében nem lehet több,
mint 10 nap.
8.

1.

Szerzői jogi rendelkezések

Felek megállapodnak abban, hogy – amennyiben ez releváns - a jelen szerződés alapján a
Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a
Megrendelő a részére történő átadással teljesés korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási
módban) és átruházható felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói
díj tartalmazza.

2.

Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel
kiköti, így a vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel,
nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi
alkotással a megrendelő szabadon rendelkezik.
9.

1.

A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok

A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó
szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:

2.

A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől ill. azt felmondani másik fél
szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos
szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás
bekövetkezését önmagában megalapozza.

3.

Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen
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a.

Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy
az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű,

b.

Vállalkozó a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),

c.

a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás
indul;

d.

a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van
szó) a cégbíróságnál benyújtásra került;

e.

Vállalkozó a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben
vagy részben,

f.

a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás
indul,

g.

a

Vállalkozó

a

jelen

szerződésben

megjelölt

teljesítési

határidőt

30

napot

meghaladóan elmulasztja,
h.

Vállalkozó a szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget,
és emiatt a szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra,

i.

Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi,

j.

az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül
legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony
nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás
hatálybalépése

előtt

keletkezett

károkra

is

biztosított

az

eredményes

igényérvényesítés lehetőség,
k.

amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve ha ahhoz más
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi,
különösen a Kbt. 136.§ ill. 138.§ megsértése esetén.

l.

jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,

m. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,

4.

n.

Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,

o.

Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, vagy

p.

Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.

A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha
Megrendelő
a.

a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés
ellenére,

a

felszólítás

átvételétől

számítva

is

további

5

napot

meghaladóan

elmulasztja,
b.
5.

Vállalkozó tevékenységét a Megrendelő megintés ellenére is akadályozza.

A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig
teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.

6.

Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik,
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő,
legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú
felmondást/elállást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére,
és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt,
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körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt nem
lehetséges.
7.

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.

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 szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

c.

Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8.

Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:
a.

feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b.

Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c.

az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

9.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése
esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő
birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan
megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés
bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási
joga nem áll fenn, az a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – birtokba venni. Megrendelő
– amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, hogy a
munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül
a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre
jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben érvényesíthető
birtokvédelmi jogáról.
10.

1.

Egyéb rendelkezések

Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.)
Korm. rend. 26.§-ban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra
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vonatkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés
teljesítéséig fenntartja.
2.

E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a
Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3.

Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, az az ok
legalább 25 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul
köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő
károkért felelős.

4.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése
esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás
nélkül – módosul (Kbt. 141.§ (4) bek. a) pont alapján) az alábbi esetekben:
a.

felek

közhiteles

nyilvántartásban

foglalt

adatainak

módosulása

esetén

a

nyilvántartásba bejegyzés napjával,
b.

felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

6.

Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót
mentesítsék

az

olyan

szerződésszegés

(illetve

szerződésszegésbe

esés)

és

annak

jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon
a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a
Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és
azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
7.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba

ütközne,

vagy

a

közbeszerzési

eljárás

kötelező

érvényű

dokumentumának

tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden
további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező
érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket
kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott
rendelkezés a szerződés részét képezi).
8.

Jelen szerződés …….. megegyező, eredeti példányban készült. A szerződés a mindkét fél
aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű)
aláírása esetén érvényes.

9.

Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete – fizikailag nem csatolva - a közbeszerzési
eljárás iratanyaga, kivéve a döntések és döntéselőkészítő anyagok.

10.

Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
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Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
helybenhagyólag aláírják.
Kelt: ………………………………………., 2019. …………………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

Megrendelő

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:
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4. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok kitöltésével
köteles benyújtani:
1.1. Felolvasólap
1.2. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat
1.3. Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
1.4. Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
1.5. Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá nem tartozásról
1.6. Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában
Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő nyilatkozatmintákat
bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint jelen Útmutató szerinti
formában
szükséges
benyújtania
ajánlattevőnek.
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1. sz. melléklet
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK
AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL
Oldalszám
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján - EKR rendszerben létrehozott űrlap
kitöltésével
A 1.értékelési részszempont tekintetében: Árazott költségvetés
A 2. részszempont szerinti megajánlást alátámasztó, bemutatott szakemberek
vonatkozásában is a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát
egyszerű másolati példánya olyan módon, hogy abból az értékelési
szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen (10./A. SZ.
MELLÉKLET)
A 3. részszempont szerinti megajánlást alátámasztó, bemutatott szakemberek
vonatkozásában is a szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát
egyszerű másolati példánya olyan módon, hogy abból az értékelési
szempontra vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen (10./A. SZ.
MELLÉKLET)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – EKR rendszerben
létrehozott űrlap kitöltésével
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okok
hatálya alatt nem állás vonatkozásában. - EKR rendszerben létrehozott űrlap
kitöltésével
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése és a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján (2.
számú melléklet)

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott
esetben)

KIZÁRÓ OKOKKAL ÉS AZ ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok (kivéve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont
kb) alpontja) hiányára vonatkozóan EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
Nyilatkozat az alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásáról - EKR
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
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Nyilatkozat a kapacitásnyújtó szervezet kizáró okok hatálya alatt nem állásáról
(4.sz. melléklet)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§-ában foglaltak szerint
ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban).
A változásbejegyzés vonatkozásában nyilatkozni szükséges az EKR rendszerben
szereplő űrlapban. A nyilatkozatot az EKR rendszerben, az eljárásfelületén a
megfelelő cellák kitöltésével kell benyújtani. Az EKR-ben az ajánlatkérő a
közbeszerzésidokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a
Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az
elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.Nemleges nyilatkozat is
benyújtandó EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével
AZ
ELJÁRÁST
MEGINDÍTÓFELHÍVÁSBAN
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

ELŐÍRT

EGYÉB

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus űrlapokat meghaladó,
az ajánlat részeként benyújtandó aláírt dokumentumok, nyilatkozatok tekintetében
az ajánlatkérő a következő előírásokat rögzíti:
Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: 2006.
évi V. törvény) hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró
cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre
kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását. Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett
meghatalmazás elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Elegendő a papír alapon teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás egyszerű elektronikus másolatának csatolása. Amennyiben a
meghatalmazást meghatalmazóként aláíró személy szintén meghatalmazott és
cégjegyzésre nem jogosult, úgy kérjük mindazon meghatalmazások csatolását,
melyeket együttesen szemlélve egyértelműen levezethető az ajánlat
dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró meghatalmazott
aláírási jogosultsága.
Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, valamint a fenti meghatalmazásokat az
ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szereplő nevében aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő tekintetében az
ajánlatkérő a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő
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szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető
ellenőrzi a képviseleti jogosultság fennállását.

cégjegyzék-adatok

alapján

Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nem tartozik a 2006. évi V.
törvény hatálya alá (pl.: egyéni vállalkozó, természetes személy):
Amennyiben az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az
alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében
aláíró személy meghatalmazás nélkül nem jogosult az ajánlattevő vagy az
alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő
képviseletére, az aláíró képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő
meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását. Figyelem! Nem elvárás, hogy az említett meghatalmazás elektronikus
okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes
bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Elegendő a papír alapon teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű elektronikus
másolatának csatolása. Amennyiben a meghatalmazást meghatalmazóként aláíró
személy szintén meghatalmazott, úgy kérjük mindazon meghatalmazások
csatolását, melyeket együttesen szemlélve egyértelműen levezethető az ajánlat
dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába
bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró meghatalmazott
aláírási jogosultsága.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti
meghatalmazásokat az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró
képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely
dokumentumot.
Meghatalmazást (5/A. számú melléklet)
Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy
az adószámát.
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) - – a Kbt. 35. § szerinti esetben
Nyilatkozat a felelősségbiztosításról (6. számú melléklet)
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) - – a Kbt. 35. § szerinti esetben
Költségvetés kitöltött formában (.pdf és Excel fájlformátumban is)
Ajánlati biztosíték igazolása
ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdése érelmében a gazdasági
szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
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dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ
vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet.
AZ AJÁNLATTEVŐ
(ADOTT ESETBEN)

ÁLTAL

BECSATOLNI

KÍVÁNT

DOKUMENTUMOK

III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
M/1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a)
pontja és a (2a) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül (96 hónapon
belül) megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési
beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti módon.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- az építési beruházás saját teljesítésű (azaz az M/1 alkalmasságat igazoló
gazdasági szereplő saját teljesítése által érintett) mennyiségét;
- a kivitelezés tárgyát – az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti
tartalommal,
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési időpont legalább év, hónap és nap
megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint
azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítése esetén a fenti
adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az
alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő saját teljesítése alapján az ajánlattevő
alkalmassága
egyértelműen
megállapítható
legyen.
Amennyiben
a
referenciaigazolás nem állítható ki az egyes gazdasági szereplők által végzett
munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok
egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány
százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya,
tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében
foglaltakra. Ebben az esetben a referenciaigazolásban kérjük feltüntetni az
alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt kivitelezési tárgyak teljes
mennyiségét.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság
igazolására
referenciaként
a
projekttársaság
mindazon
tulajdonosai
bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – részvétel
mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3)
és (4) bekezdésében rögzített előírásokra.
(8. számú melléklet)
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(nyilatkozat/igazolás benyújtása részenként szükséges)
M/2. A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján
mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, gyakorlati idejük ismertetésére vonatkozó
nyilatkozat; (9. számú melléklet)
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat kezdetét és befejezését év, hónap
megjelöléssel kell tartalmaznia); (10/B. számú melléklet)
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy
eljárásba történőbevonásáról tudomással bír. (11. számú melléklet)
M/3. A 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján az
ajánlattevő összefoglaló táblázatban (darabszám, műszaki paraméterek, típus,
nyilvántartási szám megjelölésével) mutassa be a teljesítésre rendelkezésre álló
eszközeit, berendezéseit illetőleg a műszaki felszereltségét.(12.sz melléklet)

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
AZ AJÁNLATTEVŐ
(ADOTT ESETBEN)

ÁLTAL

BECSATOLNI

KÍVÁNT
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DOKUMENTUMOK

2. sz. melléklet
NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE ÉSKBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő képviselője
az „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító - sodorvonali vezeték
rekonstrukció”tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.
1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján1, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe2:
A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján3, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1.
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert
alvállalkozókat veszem igénybe:

Alvállalkozó neve, címe, adószáma

A közbeszerzés azon része,
amellyel
összefüggésben
szerződést fog kötni

3. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó
szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni4:
Kapacitást

rendelkezésre

bocsátó

1

Az alkalmassági feltétel, amelynek
igazolásához a kapacitást nyújtó

66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván
igénybe venni.
2
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
3
60. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
4 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
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szervezet (név, cím, adószám)

szervezet erőforrására támaszkodik
(a felhívás vonatkozó pontjának
megjelölése)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazás nélküli képviseletre
jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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4. számú melléklet

NYILATKOZAT
kapacitást nyújtó gazdasági szereplő kizáró okok hatálya alatt nem állásáról

Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő képviselője „Vállalkozási szerződés keretében „" tárgyban indított közbeszerzési eljárás
során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alkalmasságot igazoló
szervezet(ek) kizáró okok hatálya alatt nem állásáról.
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alkalmasságot igazoló
szervezetet/szervezeteket.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult
vagy szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása
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MEGHATALMAZÁS

5/A. számú melléklet

Alulírott _________________________, mint a(z) _________________________ (székhely:
_________________________)
ajánlattevő
képviselője
ezennel
meghatalmazom
_________________________ (személyi igazolvány száma.: _______________), hogy az
„Dunaújvárosi Szennyvíztisztító - sodorvonali vezeték rekonstrukció” tárgyban indított
közbeszerzési eljárás során készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________

______________________________

(meghatalmazó

(meghatalmazott aláírása)

képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:
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5/B. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS
a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése alapján

Alulírott
____________________,mint
a(z)
________________________________________
(székhely: ______________________________) az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet
képviselője
ezennel
meghatalmazom
a(z)
________________________________________ (székhely: ______________________________)
ajánlattevőt, hogy az „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító - sodorvonali vezeték rekonstrukció”
tárgyú eljárásban az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor szervezetem
képviseletében eljárjon.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazó aláírása)

(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító - sodorvonali vezeték
rekonstrukció”tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában a felhívásban előírt
legalább
200.000.000,-Ft/év, és 20.000.000,-Ft/káresemény
mértékűfelelősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________________
(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult
vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
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8. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 5 év (60 hónap) jelentősebb referenciáiról
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________) ajánlattevő képviselője a „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító - sodorvonali vezeték
rekonstrukció”” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásokat teljesítette:
Oszthatatlannak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése) nem minősülő teljesítés esetén
A felhívásban előírt
alkalmassági
követelmény,
melynek az adott
referenciával meg
kíván felelni

Szerződést
kötő másik fél
(neve, székhelye,
telefonszáma)

Teljesítés ideje (kezdési és
befejezési határidő
év/hónap/naptári nap
pontossággal, külön feltüntetve
műszaki átadás-átvétel
időpontja)

Kivitelezés tárgya,
rövid ismertetése

A saját teljesítés mennyisége
(m2)

Teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e?
(igen/nem)

Oszthatatlannak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése) minősülő teljesítés esetén
A felhívásban előírt
alkalmassági
követelmény,
melynek az adott
referenciával meg
kíván felelni

Szerződést
kötő másik fél
(neve, székhelye,
telefonszáma)

Teljesítés ideje (kezdési
és befejezési határidő
év/hónap/naptári nap
pontossággal, külön
feltüntetve műszaki átadásátvétel időpontja)

Kivitelezés
tárgya, rövid
ismertetése

- 48 -

A kivitelezés teljes
mennyisége (m2)

Az oszthatalan teljesítés
alapján a teljes
ellenszolgáltatásból való
saját részesülés aránya

Teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően történt-e?
(igen/nem)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
____________________________________(meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult
vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT A SZAKEMBEREKRŐL
„Dunaújvárosi Szennyvíztisztító - sodorvonali vezeték rekonstrukció”
Alulírott ____ mint a(z) ____ (székhely: ____ adószám: ____) ajánlattevő / közös ajánlattevő /
az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre
jogosult / meghatalmazott képviselője5ezennel kijelentem, hogy a(z) ____ mint ajánlattevő/közös
ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő
rendelkezik a felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel:

Név

Végzettség
/
képzettség

Releváns szakmai
tapasztalat

Betöltendő
munkakör

Mely alkalmassági
feltételnek való
megfeleléshez vagy
értékelési
részszempont
tekintetében kerül
bemutatásra?

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
➢ a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy
azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei, valamint az értékelési
részszempontok között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
➢ a szakember(ek) végzettségét (és képzettségét) igazoló dokumentumok másolata,
➢ a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó
nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír(nak).
➢ más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban
szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű
fordítása.
Nyilatkozom továbbá, hogy a megajánlott szakember(ek) a kamarai nyilvántartásba vétellel a
szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog(nak).
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
____________________________________(meghatalmazás
nélküli képviseletre jogosult
vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása

5

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
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10/A. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (az M/a)-M/2b) alkalmasság
vonatkozásában az ajánlatkérő által
nevesített jogosultság megszerzéséhez
szükséges végzettség megszerzésének
időpontját legalább év/hónap pontossággal
kérjük megadni)

Intézmény megnevezése / Végzettség

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ
TAPASZTALATISMERTETÉSE6
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI
és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap
pontossággal)

Ellátott munkakör és feladatok felsorolása,
olyan részletességgel hogy abból az
ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI
megajánlás ellenőrizhető legyen

MUNKAHELYEK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év-év)

Munkahely megnevezése / Beosztás

EGYÉB
Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns): ....................................................................
Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns): .....................................................
6

A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető
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Ezúton nyilatkozok, hogy az önéletrajzban az értékelési szempontnak való megfelelést alátámasztó
szakmai tapasztalatok között nem került feltüntetésre az „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító sodorvonali vezeték rekonstrukció” tárgyú eljárás vonatkozásában az általam igazolandó M/2
alkalmasság igazolása céljából használt szakmai tapasztalat.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
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10./B. SZ. MELLÉKLET
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN

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

Intézmény megnevezése / Végzettség

AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY SZERINT TAPASZTALAT ISMERTETÉSE7
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI
és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap
pontossággal)

Ellátott munkakör és feladatok felsorolása,
olyan részletességgel hogy abból az
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ
megfelelés ellenőrizhető legyen

MUNKAHELYEK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év-év)

Munkahely megnevezése / Beosztás

EGYÉB
Szakértelem: .......................................................................................................................................
Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns): ....................................................................
Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns): .....................................................
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
7

A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető
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(szakember saját kezű aláírása)
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11. számúmelléklet
NYILATKOZAT
a szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________
(székhely:__________________________________)
ajánlattevő képviselője az „Dunaújvárosi Szennyvíztisztító - sodorvonali vezeték
rekonstrukció”tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során alkalmassági feltételnek való
megfeleléshez és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő teljesítésben történő
részvételhez ajánlott.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkörben),
melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályozná.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(sajátkezű aláírás)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

Aláírás:
Név:
Lakcím:
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12. számú melléklet
Nyilatkozat
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja alapján a rendelkezésre
álló eszközökről
„Dunaújvárosi Szennyvíztisztító - sodorvonali vezeték rekonstrukció”
Alulírott…………………………………………
mint
a(z)……………………………………………(székhely:………………………………………)
cégjegyzésre
jogosult
képviselőjeezennel kijelentem, hogy a(z) ……………………………… mint ajánlattevő /alvállalkozó/ az
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 8az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének h) pontjában
foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy rendelkezünk a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú - alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg műszaki
felszereltséggel:

Eszközök, berendezések,
műszaki felszereltség
megnevezése

Az ajánlati
felhívásban
szereplő
alkalmassági
feltétel, melynek
az adott eszközzel
meg kívánnak
felelni

Rendelkezésre álló
mennyiség

A rendelkezésre
állás jogcíme

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………...
(meghatalmazás nélküli képviseletre
jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

8A

nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
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5. KÖTET
MŰSZAKI LEÍRÁS

„Dunaújvárosi Szennyvíztisztító - sodorvonali vezeték rekonstrukció”

KÜLÖN FÁJLBAN MELLÉKELVE
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