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Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvényt és végrehajtási rendeleteit, az ajánlattételi felhívást, és az ajánlattételi
dokumentációt együttesen tanulmányozzák át, ajánlatukat a jogszabályi rendelkezések, és az
ajánlatkérő által támasztott szerződéses követelmények, feltételek teljes körű figyelembe vételével
készítsék el.
Az ajánlattételi dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat,
az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az
ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás
az irányadó. Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlata elkészítésével, benyújtásával és a
közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatos összes költséget és kockázatot, kivéve a
Kbt. 177.§ (2) bekezdése szerinti eseteket. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem visel felelősséget
vagy fizetési kötelezettséget a fentiekért, függetlenül az ajánlattételi eljárás folyamatától vagy
kimenetelétől.
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. A nem magyar nyelvű nyilatkozatok, dokumentumok, stb.
esetében az eredeti nyelvű dokumentumot, valamint ezek felelős fordítását is csatolni szükséges az
ajánlathoz. A fordítás hitelesítése nem kötelező.
Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő vagy azoktól,
illetve a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat
érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását és a törvény által e tekintetben meghatározott
jogkövetkezményeket vonja maga után. Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét a
hamis adatszolgáltatást érintő, a törvényben foglalt jogkövetkezményekre is. Ajánlatot a jelen
ajánlattételi dokumentáció elfogadásával, a meghatározott formai- és tartalmi követelmények
betartásával lehet benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát
a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére a kért ellenszolgáltatás összegére.
Az ajánlatok kidolgozásának alapját az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételi
dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülhetnek a kért kiegészítő tájékoztatásra
(kérdésekre) adott ajánlatkérői válaszokkal. Az ajánlattevőknek a dokumentációban 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 dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet
másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.
§. és 172. § (17) bekezdés rendelkezéseire.
A dokumentáció a következő részekből áll:
I. ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
II. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
III. SZERZŐDÉSTERVEZET
IV. MŰSZAKI LEÍRÁS
Mellékletek: teljes műszaki dokumentáció, árazatlan költségvetés
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I. ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE
Ajánlattevők: Tekintettel arra, hogy a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás kerül
meghirdetésre az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági
szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
Alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek részvétele az eljárásban:
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján jelen eljárásban nem rendelkezik a
szerződés teljesítése során olyan műveletről, amelyet az ajánlattevőnek, vagy közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének kell elvégezni.
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés
teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját, c)
építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
2. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
A Kbt. 35. §-a értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, ez esetben a
közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az
ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a
felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg. Amennyiben az
ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös
ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A közös
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után
változás nem következhet be.
3. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
3.1. A Kbt. 25. § értelmében az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni
annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét
eredményező helyzetek kialakulását.
3.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
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gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
3.3. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy
annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, b) az a
szervezet, amelynek ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, bb)
tulajdonosát, bc) a ba)-bb) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
közeli hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos
tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét
eredményezheti. A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem
vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a) a köztársasági elnök, b) a
miniszterelnök, c) a miniszterelnök-helyettes, d) az Országgyűlés elnöke vagy alelnöke, e) a
miniszter, f) a Kúria elnöke, g) a legfőbb ügyész, h) az Alkotmánybíróság elnöke, i) az Állami
Számvevőszék elnöke, j) a Közbeszerzési Hatóság elnöke, k) a Gazdasági Versenyhivatal
elnöke, l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, vagy m) a Központi Statisztikai Hivatal
elnöke tulajdonában, vagy az a)-m) pont szerinti személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja
szerinti hozzátartozója tulajdonában álló szervezet. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás
előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, - különösen az általa
megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele
összeférhetetlenséget eredményezne. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy
szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti
összeférhetetlenség.
3.4. Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan
személy (szervezet) részvétele az eljárásban, a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott
közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének
felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a
felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, b) aki, illetve amely az
ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett részt, c)
akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához
szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az
ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő részére
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. Az ajánlattevő az eljárásból e §
alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők
esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az
érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való
részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi
helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a
gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegezésben ismertetni.
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4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
4.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon
szerezhet:
DEMETER Ügyvédi Iroda
3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Telefon: +36 46572188
Fax: +36 46 572189
E-mail: info@demeterugyved.hu
4.2. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell
igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-46/572-189-as
faxszámra vagy az info@demeterugyved.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést!
4.3. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail
címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas.
Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
5. ÜZLETI TITOK
5.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72.
§ szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 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. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
5.2. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból
bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat
és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
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e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs
akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de
az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a
Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében
köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
5.3. Ezen rendelkezésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérő nem vállal
felelősséget az ajánlatban nem „elkülönített” módon elhelyezett iratok vonatkozásában az üzleti
titokhoz fűződő kötelezettségek betartásáért, így amennyiben ajánlatának valamely részét üzleti
titokként kívánja megjelölni azt ténylegesen elkülönített módon (zárt, csak az ajánlatkérő által
megismerhető módon) helyezze el az ajánlatban.
6. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
6.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt
kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek)
becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.
6.2. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a dokumentációt e-mail-en megküldi az
ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. Ajánlatkérő kérésre nyomtatott formában is
megküldi a dokumentációt átvevő gazdasági szereplők részére. Eltérés esetén ebben az esetben a
nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő
semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó
károkért. Ajánlattevő külön kérésére (pl. e-mail cím hiányában) az elektronikus dokumentumokat
CD-n is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az
ajánlatételi felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az
ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció
rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén az ajánlattételi felhívásban szereplők az
irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció
gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény,
kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Az ajánlat nem tartalmazhat
betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak
kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek
kézjegyükkel kell ellátni.
6.3. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:
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DEMETER Ügyvédi Iroda
3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
határideje: 2017. 05. 15. napja 12.00 óra
7. A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK MÓDOSÍTÁSA
7.1. Az ajánlattevők módosíthatják vagy visszavonhatják az ajánlatukat az ajánlattételi határidő
lejárta előtt feltéve, hogy az erről szóló dokumentumot az ajánlatkérő írásban, az ajánlatok beadási
határideje előtt megkapja. Ettől kezdve a módosított vagy javított ajánlat a hivatalos ajánlat. Az
ajánlattevő a bejelentését az ajánlatok beadására vonatkozó előírások szerint kell, hogy benyújtsa a
belső borítékon jelezve, hogy módosításról vagy visszavonásról van e szó.
8. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
8.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje:
DEMETER Ügyvédi Iroda
3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
2017. 05. 15. napja 12.00 óra
8.2. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) szerinti személyek lehetnek jelen.
8.3. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt
közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre
álló anyagi fedezet összegét részajánlattétel biztosítása esetén részenként a Kbt. 68. § (4)
bekezdése alapján.
8.4. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő –
személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a
felolvasólapba.
8.5. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása
céljából kerül felbontásra, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel ajánlatkérő, melyet az összes –
beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküld.
9. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
9.1. Az ajánlatok értékelése a Kbt. 69 – 74. § - nak megfelelően történik.
9.2. A 71. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a
közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni,
ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan
megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
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10. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
10.1. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő
részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
10.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére
történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség
esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől
elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a
szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az
eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az
ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul,
egyidejűleg az összes Ajánlattevőnek megküldeni.

11. ELŐZETES VITARENDEZÉS
11.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell
benyújtani:
DEMETER Ügyvédi Iroda
3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.
Telefon: +36 46572188
Fax: +36 46 572189
E-mail: info@demeterugyved.hu
A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési
kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási
cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az
álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha
vannak ilyenek - hivatkoznia kell.
11.2. Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 80. §-a tartalmazza.

12. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
12.1. 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.
12.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
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12.3. 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 hatvan nappal
meghosszabbodik.
12.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
12.5. 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 szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
12.6. 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.
12.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő
félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
12.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó
és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
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13. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes
kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást.
Adózás:
NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi ügyfélszolgálat
3525 Miskolc, Kazinczy u. 19.
Tel: 46/514-200
Fax: 46/515-428
Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100
Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Tel: 06 46/517-300
Fax: 06 46/517-399
email: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Egészségvédelem:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12
Tel.:06-46-354-611 Fax:06-46-358-060
titkarsag.borsod@emr.antsz.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. (3.em.)
Postacím: 3523 Miskolc, Pf.: 173
10

tel.: 06-46-560-010,
fax: 06-46-562-071
e-mail: borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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II. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
1. számú melléklet
TARTALOM- ÉS KBT. 49. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK
Oldalszám
Iratjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet)
Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet)
Ajánlati nyilatkozat (3.1. sz. melléklet)
(A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nem elektronikus úton történő
ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.)
Nyilatkozat a Kbt. 66. §. (4) és (6) bekezdése szerint (3.2. sz. melléklet)
I.

FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

KAPCSOLATBAN

ELŐÍRT

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő,
alvállalkozó vonatkozásában (4. sz. melléklet)
II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

NR

II. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

NR

IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult ajánlatban csatolt nyilatkozatot,
dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás
mintája.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva (7. sz. melléklet)
Konzorciumi megállapodás
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;
ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a
tagok és a vezető között;
a számlázás rendjét.
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Nyilatkozat felelősségbiztosításról (6. sz. melléklet)
Nyilatkozat tájékozódási kötelezettségről (5. sz. melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (9. sz. melléklet)
Árazott költségvetés
V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT
ESETBEN)

önálló
mellékletbe
n

VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)
+ az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel
készült CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát!
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
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2.1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(önálló ajánlattétel esetén)
1.

Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
MKIK száma:

Fax:

2. Ajánlattétel tárgya: „Utak helyreállítása Répáshután vis maior támogatásból”
3. Ajánlat:
Részszempont

Ajánlat

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól
számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke:
2.
12 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap. Csak egész hónapok
ajánlhatók meg)
Késedelmi kötbér vállalása (% / naptári nap)
3. (az ajánlati elem minimum értéke: 0,50% / naptári nap;
legkedvezőbb szintje: 1,0% / naptári nap)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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2.2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(közös ajánlattétel esetén)
1. Ajánlattevői konzorcium
Név:
Székhely:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Tagok adatai (név, székhely, MKIK száma):
Tagok adatai (név, székhely, MKIK száma):
2. Ajánlattétel tárgya: „Utak helyreállítása Répáshután vis maior támogatásból”
3. Ajánlat:
Részszempont

Ajánlat

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF)
Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól
számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke:
2.
12 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap. Csak egész hónapok
ajánlhatók meg)
Késedelmi kötbér vállalása (% / naptári nap)
3. (az ajánlati elem minimum értéke: 0,50% / naptári nap;
legkedvezőbb szintje: 1,0% / naptári nap)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
______________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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3.1. sz. melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), ………………………….
nyilvántartó
cégbíróság
neve),
…………………………
(ajánlattevő
(Ajánlattevőt
cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése),
a(z) Répáshuta Község Önkormányzata (3559 Répáshuta, Kossuth út 2.), mint ajánlatkérő
által „Utak helyreállítása Répáshután vis maior támogatásból” tárgyban megindított
közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel a Kbt. 66. § (2)
bekezdése alapján nyilatkozom, hogy:
-

-

-

az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal változtatás nélkül
elfogadjuk,
a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek
vagyunk megkötni és teljesíteni,
a kért ellenszolgáltatás összege: lásd a „Felolvasólap”-on,
elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
eljárást megindító felhívással vagy a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor
az ajánlatunk érvénytelen,
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban
megjelölt időpontig fenntartjuk,
amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eredményhirdetésen második
helyezettként az ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződéskötéstől
visszalép –, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a dokumentációban, a
szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.
A szerződésben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban megjelölt
időpontig fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező
szerződés megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

___________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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3.2. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője a Répáshuta Község Önkormányzata (3559 Répáshuta,
Kossuth út 2.), mint ajánlatkérő által „Utak helyreállítása Répáshután vis maior támogatásból”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. A Kbt. 66. §. (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentem, hogy a közbeszerzés alábbi része(i)
tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni1:
A közbeszerzés részének megnevezése, amelyhez alvállalkozót igénybe vesz

Továbbá a Kbt. 66. §. (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentem, hogy az ezen részek
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az
alábbiak:
Alvállalkozó neve, székhelye, adószáma

2. A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint ……………………………………-vállalkozásnak2 minősül /
nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
hatálya alá3.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
___________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

1

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”

2

mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a
jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.
3
A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
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4. sz. melléklet
NYILATKOZAT4
a Kbt. 69. § (2) és 114. § (2) bekezdése vonatkozásában
a kizáró okok kapcsán

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője a Répáshuta Község Önkormányzata (3559 Répáshuta,
Kossuth út 2.), mint ajánlatkérő által „Utak helyreállítása Répáshután vis maior támogatásból”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem:

I.
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontban
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
II.
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés
g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.

III.
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet5
- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.
Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy6
- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról7:
4

Jelen nyilatkozat az ajánlat benyújtásával egyidejűleg benyújtandó a Kbt. 69. § (2) és 114. § (2) bekezdés
alapján.
5
Megfelelő válasz aláhúzandó!
6
Megfelelő válasz aláhúzandó!
7
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pont ra)-rb) és rc)-rd) alpontja szerint tényleges tulajdonos:
ra) z a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül
vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében
meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő
közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2.
§ (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
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neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________8

IV.
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy a Répáshuta Község Önkormányzata (3559 Répáshuta,
Kossuth út 2.), mint ajánlatkérő által „Utak helyreállítása Répáshután vis maior támogatásból”
tárgyban megindított közbeszerzési eljárás tekintetében vállalkozásunkkal szemben nem állnak
fenn a Kbt.-ben foglalt alábbi kizáró okok sem, amelyek szerint nem lehet ajánlattevő:
Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpont:
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában meghatározott feltételek fennállnak.
A)* nincs ilyen közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
B)* van több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező
gazdasági társaság, melyet az alábbiakban nevezek meg :.......................
azonban a tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaságra
vonatkozóan a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem
állnak fenn.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket
már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
8
Szükség esetén bővíthető!
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5. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője a Répáshuta Község Önkormányzata (3559 Répáshuta, Kossuth út 2.), mint
ajánlatkérő által „Utak helyreállítása Répáshután vis maior támogatásból” tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Nyilatkozom továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - által
kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről
szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

6. sz. melléklet
NYILATKOZAT
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője a Répáshuta Község Önkormányzata (3559 Répáshuta,
Kossuth út 2.), mint ajánlatkérő által „Utak helyreállítása Répáshután vis maior támogatásból”
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 az ajánlattételi felhívás egyéb
információkban foglalt legalább 4.000.000,- Ft/káresemény és legalább 20.000.000,- Ft/év
mértékű általános felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt
kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való
visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb
ajánlattevővel köt szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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7. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS

Alulírott
____________________,
mint
a(z)
________________________________________
(székhely:
______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom
____________________ (szig.z.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím:
______________________________), hogy a(z) „Utak helyreállítása Répáshután vis maior
támogatásból” tárgyban készített ajánlatunkat, valamint a Kbt. 71. § és 72. §-a szerinti
bírálati cselekmények vonatkozásában benyújtandó nyilatkozatokat az aláírásával lássa el.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

______________________________
(meghatalmazott aláírása)

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

Aláírás:
Név:
Lakcím:
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8. sz. melléklet
Nyilatkozat üzleti titokról

Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
(ajánlattevő
megnevezése)
………………………….
(ajánlattevő
székhelye),
………………………….
(Ajánlattevőt
nyilvántartó
cégbíróság
neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra
jogosult …………….. (tisztség megjelölése) a Répáshuta Község Önkormányzata (3559
Répáshuta, Kossuth út 2.), mint ajánlatkérő által „Utak helyreállítása Répáshután vis maior
támogatásból” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során
1.) Kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz,
amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig
Üzleti titokká nyilvánítás indoka:………………………………………………………

2.) kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.

(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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9. sz. melléklet
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Alulírott
…………………………….……..,
mint
a
………………………………
megnevezése)
………………………….
(ajánlattevő
(ajánlattevő
székhelye),
………………………….
(Ajánlattevőt
nyilvántartó
cégbíróság
neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra
jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a Répáshuta Község Önkormányzata (3559
Répáshuta, Kossuth út 2.), mint ajánlatkérő által „Utak helyreállítása Répáshután vis maior
támogatásból” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásban
foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem alapján
kijelentem
hogy a cégnek van/ nincs változásbejegyzési eljárása folyamatban.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

____________________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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III. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
tervezet
amely létrejött egyrészről
Répáshuta Község Önkormányzata (Székhely: 3559 Répáshuta, Kossuth út 2.; Törzskönyvi
azonosító szám: 705354.; KSH statisztikai számjel: 15349105-8411-321-05.; Adószám:
15349105-1-05.) Képviseli: Erdős Tamás polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),
másrészről
a(z) ______________________________
Székhely: ______________________________
Cg.: ____________________
Adószám: ____________________
Statisztikai számjel:__________________________
Pénzforgalmi számlaszám: ______________________________
Képviseli: ____________________
Kivitelezői nyilvántartási azon.: ____________________
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi
feltételek mellett:
Előzmények
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le „Utak helyreállítása Répáshután vis maior támogatásból”
elnevezéssel.
Az eljárás nyertese Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (….)
határozata alapján a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
- az alábbi szerződést köti.
Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, így a jelen szerződés a teljes beszerzési tárgyra
és mennyiségre vonatkozik.
Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 7. pontja
alapján szerződő hatóságnak minősül.
1. A szerződés tárgya
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési
eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott
kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel.
2. A teljesítés helye: 3559 Répáshuta, Kossuth utca 73-105 sz. (Hrsz. 214)
3559 Répáshuta, Ady Endre utca (Hrsz. 84)
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3. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, 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.
4. Vállalkozó az építményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg
kifogástalan kivitelben, a közbeszerzési műszaki dokumentációban foglaltaknak, a
vonatkozó magyar és nemzetközi előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a
technika mai állásának megfelelően, az általános műszaki, - mérnöki gyakorlatnak
megfelelő módon és eszközökkel köteles kivitelezni úgy, hogy biztosítható legyen az
építmény rendeltetésszerű, biztonságos, optimális és gazdaságos üzemeltetése.
5. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni.
Vállalkozó a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként
Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő,
hiány-, és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány-, és hibamentessége alatt az
adott hibamentes termékre vonatkozó gyártói előírásnak való megfelelőséget értik a
felek.
6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat
(különösen: műbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő
képviselőjének köteles bemutatni és az adott megrendelésre vonatkozó átadásátvételi eljárás során átadni.
7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) 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. rendelet szabályai
értelemszerűen irányadóak.
8. 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, amelyek ezen alvállalkozók (közreműködők)
igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bekezdésére, a 138.§ (5)
bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. E körben a Megrendelő előírja, hogy a
teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a
Vállalkozó, amely a 138.§ (1) bekezdésének és a 138.§ (5) bekezdésében foglaltak
teljesülését igazolja.
10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a
műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit.
Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
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11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik a teljesítés
vonatkozásában.
2. A szerződéses díj és annak megfizetése
1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért szerződéses díjra jogosult.
2. A szerződéses díj mértéke __________ Ft + ÁFA, azaz ____________________
forint + ÁFA.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj, melyet a Vállalkozó a
Megrendelő igényei alapján állapított meg, és amelynek jogi természetével tisztában
vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt
Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen
szerződés másként rendelkezik.
4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses díjat a szerződés tárgyának, a kivitelezés
helyének, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és
minden egyéb megismert, a dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt
releváns körülménynek az ismeretében határozta meg.
5. A díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes
költségét fedezi, így különösen valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a
kivitelezés teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve minden
egyéb mellékköltséget, függetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon
munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a műszaki dokumentációban külön
nem tüntettek fel, azonban a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának
kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások
költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő
többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű
használathoz szükségesek.
6. Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, így a
tartalékkeret jogintézményét jelen szerződés vonatkozásában a felek nem
alkalmazzák.
7. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés
megkötését követő 90 napig 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
tervező és a műszaki ellenőr jóváhagyó aláírásával 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. § (4) bek. a) bek-nek szabályait
megfelelően kell alkalmazni.
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8. Az ÁFA mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései
az irányadóak.
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 szerződéses 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 szerződéses díj
teljes mértékben fedezetet nyújt.
11. Pótmunka esetén Felek a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el. Ennek
megfelelő megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem kezdhető meg.
Pótmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés
árat/díjat határozott meg, akkor az alkalmazandó. Amennyiben az adott
anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat nem határozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatályos adatbázisában foglalt díjat/árat alkalmazzák, ilyen
hiányában a Kivitelező által készített egységárelemzés adatai alkalmazandóak, ha azt
a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában a műszaki ellenőr által
meghatározott árak/díjak alkalmazandóak. Felek vita esetén mérnöki szakterületen
tevékenykedő, Megrendelő által kiválasztott igazságügyi szakértőt vesznek igénybe.
Az igazságügyi szakértő költségét Felek egyenlő arányban viselik.
12. Fenti körben Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozó a műszaki leírás és
szakmai gyakorlata alapján prognosztizálni tudta a felmerülő kockázatokat és azok
anyagi vonzatát, amelyek a munkavégzés során felmerülő további munkák
felmerüléséből adódnak. Vállalkozó az előző pontban foglaltak figyelembevételével
nyilatkozza, hogy a fentieket az ajánlata megtételekor teljes körűen figyelembe vette,
így fenti nyilatkozatát erre tekintettel tette meg. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen
nyilatkozatait a jövőben sem teszi vitássá.
13. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét részben saját forrásból, valamint a
Megrendelő, mint Támogatott részére a Belügyminisztérium, mint Támogató által
vis maior esemény támogatása jogcímen biztosított a BMÖGF/86-13/2016 és
BMÖGF/86-3/2017. iktatószámú Támogatói okirat forrásából biztosítja.
14. A kifizetés feltételeire vonatkozó főbb jogszabályok:
A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési
közbeszerzésének részletes szabályairól

beruházások

15. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5 %ának megfelelő értékű előleget biztosít, melynek igénylése nem kötelező.
Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő
előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg kifizetése legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül történik meg. [322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdés alapján]. Az előleg igénybevétele biztosíték nyújtásához
nem kötött, ugyanakkor Vállalkozó az előleg összegét csak jelen szerződés tárgyát
képező munkákra használhatja fel.
16. Az előlegszámla összege a végszámlában számolandó el.
17. A szerződést megelőző ajánlattétel, továbbá a szerződés, a számlázás, és a
kifizetések pénzneme: HUF.
18. Megrendelő a részszámlázást az alábbiak szerint biztosítja.
19. A teljesítés során 2 db számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem)
benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 40%-ának
megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén;
- végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 60%-ának
megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult
teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
A szerződéses díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban
(HUF) kerül teljesítésre az alábbiak szerint:
-

alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)
bekezdései, továbbá a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint;

-

alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt szabályok szerint.

20. A számlát 3 példányban kell benyújtani, a számla mellékletét képezi a műszaki
ellenőr, a Megrendelő és a Vállalkozó által visszaigazolt teljesítési igazolás, és a
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, továbbá a tételes számlarészletező, amelyben
Vállalkozónak tételesen kell feltüntetnie az elszámolható költségeket.
21. Megrendelő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.
§-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
22. 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 meghatározott költségátalányt fizet.
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23. A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására a
műszaki ellenőr és a Megrendelő részéről ………….………..….. együttesen
jogosult.
24. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen
szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékletei Megrendelő általi
kézhezvétele keletkeztet.
3. Szerződési biztosítékok
1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), a jelen szerződésben
meghatározott teljesítési határidőt (véghatáridő) nem tartja be (késedelem), késedelmi
kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a jelen szerződés szerinti, ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) …… %-a naptári naponta, minden
megkezdett naptári napra. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult
a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól azonnali hatállyal elállni, mely
okán Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
2. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés
teljesedésbe menetele meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé az ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 10 %-ának 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 napon belül magát érdemi indokolással és
azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A
Kbt.-ben foglalt beszámítási feltételek [135. § (6) bekezdés] teljesülésekor a kötbér a
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,
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
- a szükséges karbantartás hiánya miatt következett be.
6. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt
követően pedig a kötelező szavatossági időn belül – a Megrendelő által bizonyítottan a
Vállalkozó érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását a bejelentéstől számítottan
legkésőbb 5 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi.
Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó
terhére. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó
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kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja.
7.

Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a
hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a
garanciákat igénybe venni.

8. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán a
Megrendelőnél keletkeztek.
9. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill.
jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat és azok érvényesíthetőségét.
10. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki
felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik
személyekre háramlik.
11. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az
építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak
körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek.
12. 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.
13. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul,
Vállalkozó Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni
Megrendelő pernyertessége érdekében. Pervesztesség esetén az előző pont rendelkezései
megfelelően alkalmazandóak.
4. Teljesítési határidő
1. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A szerződés teljesítési véghatáridő a szerződés
hatályba lépésétől, azaz mindkét fél általi aláírásától számítottan 60 nap.
2. A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás-átvételi eljárás legfeljebb 15 napos
időtartama nem számít bele.
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 – elégséges a szerződés
határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére.
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4. Nem eredményezi 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 aláírásától számított legkésőbb 5 munkanapon
belül adja a Vállalkozó birtokába. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a
birtokbaadás nem eredményezi, hogy a munkaterületet a Vállalkozó kizárólagosan
birtokolja. A kizárólagos birtoklás minden esetben csak a ténylegesen munkavégzéssel
érintett területrészek vonatkozásában áll fenn.
2. Építési naplóban minden olyan feltétel és állapot rögzítésre kerül, amely a kivitelezés
megvalósításával kapcsolatos. Így különösen, Vállalkozó köteles Megrendelőt
haladéktalanul az építési naplóban írásban figyelmeztetni arról, ha alkalmatlan anyagot,
szakszerűtlen vagy célszerűtlen megvalósítási tervet észlel, illetve, ha Megrendelő
képviselője szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.
3. 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.
4. Az építkezésre, felvonulásra átadott területeken a vagyon- és tűzvédelmi, valamint a
munkavédelmi előírások betartása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles a dolgozói
részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket
rendelkezésre bocsátani, alkalmazni, és használatukat folyamatosan ellenőrizni. A
munkavédelmi, illetve alkalmazási dokumentációt a Vállalkozó (alvállalkozó) köteles az
építési területen tartani.
5. Vállalkozó köteles az építési munka alatti mindennemű hatósági ellenőrzést elősegíteni,
és a Megrendelőt az ellenőrzésről értesíteni, az ellenőrzés eredményét, megállapításait a
Megrendelővel az ellenőrző szerv által kiállított dokumentum másolatának
kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belüli átadásával tájékoztatni.
Amennyiben az ellenőrzés – végrehajtható határozatban meghatározott – elmarasztalást
tartalmaz, úgy annak következményeit teljes mértékben a Vállalkozó viseli, ideértve
azokat a Megrendelőnél fellépő következményi károkat is, amelyek abból erednek, hogy
a hatóság az építési munka folytatását határozott, vagy határozatlan időre felfüggeszti. A
Felek megállapodnak, hogy a hatósági ellenőrzés marasztaló határozata a Vállalkozó
jelentős kötelezettségszegésének minősül, és Vállalkozó köteles késedelem nélkül
mindent megtenni annak érdekében, hogy a hatósági ellenőrzés elmarasztaló határozata
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visszavonásra kerüljön. Vállalkozó ezen túlmenően is köteles az illetékes
önkormányzattal és közműszolgáltatókkal, az eljáró hatóságokkal és minden egyéb
érintett intézménnyel együttműködni.
6. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület
megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható és a munka megkezdhető.
7. A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem
köteles.
Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti
ki a Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a
Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a
közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár.
Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően
elkeríteni és annak megfelelő őrzéséről gondoskodni annak érdekében, hogy az építési
területet és az azon található valamennyi ingóság védelmét biztosítsa. Vállalkozó felel
mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából vagy nem megfelelő
teljesítéséből adódott.
8.

Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a munkaterület megközelítése (az érintett
ingatlan területén kívül is) és munkaterületen belüli közlekedés során okozott károkért.
Vállalkozó kötelezhető a károk megtérítésére, helyreállítására.

9. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a
közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.
10. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – az építési folyamat jellegének
megfelelően – rendezett állapotban tartani. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt
tájékozató tábla elhelyezésére és folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való
láthatóságának biztosításáért.
11. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően
igazolni.
12. 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 és a terv szerinti újraépítés
költségei a Vállalkozót terhelik.
13. A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles a
bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni.
14. A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség
esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés
eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak
kötelezőek a Vállalkozó számára.
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15. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok
derülnek ki, amelyek szakszerűtlen, vagy nem megfelelő anyagfelhasználásra,
vezethetők vissza, úgy ezeket Vállalkozó felszólításra, haladéktalanul, térítésmentesen és
egészben köteles megszüntetni, kijavítani. Amennyiben Vállalkozó a megadott
határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát
Vállalkozó költségére elvégeztetni és a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
16. Megrendelő a műszaki ellenőr, a Vállalkozó részvételével kooperációt tarthat. A
kooperáció eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben
meghatározottak kötelezőek a Vállalkozó számára
17. Vállalkozó köteles a megtartásra kerülő kooperáción részt venni. A Vállalkozó
kooperáción való részvétele akkor minősül szerződésszerűnek, amennyiben azon a
Vállalkozó jelen van. Amennyiben a Vállalkozó 3 egymást követő alkalommal nem
jelenik meg a kooperáción, az a szerződés súlyos megszegésének minősül.
18. Vállalkozó köteles minden biztonságtechnikai rendellenességet jelenteni, a munkájával
összefüggésben bekövetkező balesetet kivizsgálni, bejelenteni és a nyilvántartási
kötelezettségének eleget tenni.
19. Vállalkozó köteles
összehangolásáról.

gondoskodni

az

alvállalkozók

munkájának

megfelelő

20. Vállalkozó kijelenti, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv.) és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek
megfelelően folytatja kivitelezői tevékenységét.
21. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a
teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és
költsége.
22. Vállalkozó felelős a szükséges forgalomterelési feladatok jogszabályszerű ellátásáért. E
körben különösen felelős a megfelelő táblák kihelyezéséért, a szükséges engedélyek,
hozzájárulások beszerzéséért, illetve az abban foglaltak teljesítéséért.
23. Vállalkozó tevékenységét a közforgalom (értve ez alatt a gyalogos és a
gépkocsiforgalmat is) legkisebb zavarása mellett köteles ellátni.
24. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal
egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a
tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a
felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak
ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó
alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
25. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn
belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel
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
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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.
26. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó
haladéktalanul 8 napon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni és
a munkaterületet haladéktalanul a Megrendelőnek visszaadni.
27. A Vállalkozó teljesítésére vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
6. Kapcsolattartás, jognyilatkozat-tétel, titoktartási szabályok
1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik.
Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a
másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok
összessége, amely a Kbt. vagy más jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül.
Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály,
illetve egyéb dokumentum az üzleti titok köréből kizár.
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési
kötelezettséggel tartozik.
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 is. Ezen személyek magatartásáért a
titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel.
4. 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 okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint
azt, 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.
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c.

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 jogszabályértelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az
a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

5. 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 igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett
bejegyzést is:
Megrendelő részéről:
Név, beosztás: ____________________
Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): Megrendelő székhelye, ____________________
Vállalkozó részéről:
Név, beosztás: ____________________
Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): Kivitelező székhelye, ____________________
6. A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai:
a. cégnév: ____________________
b. székhely: ____________________
c. eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: ____________________
d. nyilvántartási azonosító: ____________________
7. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el.
8. A fenti képviselők személyében bekövetkezett változásokról a Felek egymást írásban,
előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul
kötelesek értesíteni.
9. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
10. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől
számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
11. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni
és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.
12. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés
jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem
megfelelően teljesítette.
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7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás
1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés
formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni.
Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdeni és a Kbt.
135. § (2) bekezdése 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 az 5 munkanapot.
3. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi (megvalósulási) dokumentáció
átadása Megrendelőnek, mely különösen a következőket tartalmazza, amennyiben az a
tárgyi beruházás vonatkozásában releváns:
a. kivitelezői nyilatkozatot,
b. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
c. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait,
d. jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat.
A Vállalkozó hibájából, mulasztásából adódó sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás
költségei a Vállalkozót terhelik.
4. A Vállalkozó hibájából, mulasztásából adódó sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás
költségei a Vállalkozót terhelik.
5. 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 feltétele.
6. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 2 pld-ban 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 feltétele.
7. 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.
8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítést vesz
át.
9. Felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és jelen szerződést
teljesítettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes, a szerződés munkák
elkészültek, a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, továbbá a
környező építményekben, közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által
esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek, és Vállalkozó átadta
Megrendelő részére a 7.3. pontban rögzített dokumentumokat.
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10. A kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre kizárólag a teljes szerződéses munka
hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi
aláírásával egyidejűleg száll át.
11. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az
utófelülvizsgálatot a Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a jótállási
idő lejártáig, az adott időszak leteltét megelőző időpontra. Az utófelülvizsgálati
eljárásban a Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő
hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Kivitelező a
jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében
nem lehet több, mint 10 nap.
8. Szerzői jogi rendelkezések
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által
készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a
részére történő átadással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben,
felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a
szerződéses díj tartalmazza.
2. Felek megállapodnak abban, hogy 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.
3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői
jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés
teljesítéséhez használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem
szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a
Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő fentiek szerinti felhasználás után
Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket megfizetnie.
9. Vegyes és záró rendelkezések
1. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vállalkozási (ill. 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
a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi
meg, hogy az előírt minőségben vagy határidőre való teljesítés nem
valószínű,
b. Vállalkozó alapos ok nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),
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c. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási
eljárás indul,
d. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról
van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került,
e. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési
eljárás indul,
f. Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 30 napot
meghaladóan elmulasztja,
g. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz
eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy
az elállásra,
h. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi,
i. 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,
j. jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak.
4. A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet
igénye.
5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a.

a Vállalkozó szervezetében 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;

b.

a Vállalkozó 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.

c.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.

6. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő – neki
felróhatóan –
a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő
figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot
meghaladóan elmulasztja,
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b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg,
c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.
7. 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, azt 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.
8. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015.
(X.30.) Korm. rend. 26. §-ában és az ajánlattételi felhívásban meghatározott
felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás
hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.
9. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a Kbt-ben
meghatározott körben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
10. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
11. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Vállalkozó a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
12. 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. §-ában foglaltak betartását, vagy a
Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. §-ában 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.
13. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége
esetén a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Megrendelő
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székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos
illetékességét.
14. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése
esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű
szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:
a. a.
felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a
nyilvántartásba bejegyzés napjával,
b. b.
felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok
módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
c. amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.
15. 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.
16. 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).
17. Jelen szerződés […] számozott oldalból áll, hat megegyező, eredeti példányban
készült el, elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő példányához kapcsolva) a
közbeszerzési eljárás iratanyaga. A szerződés a mindkét fél aláírásra és
kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (cégszerű) aláírása esetén
érvényes.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
helybenhagyólag aláírják.
Kelt: Répáshuta, .....................................
........ …………………………………….

………………………………………….

Répáshuta Község Önkormányzata
képv. Erdős Tamás polgármester
42

Megrendelő

Kivitelező

Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyzés:
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS

A közbeszerzés tárgya: építési beruházás: „Utak helyreállítása Répáshután vis maior
támogatásból”
Úthelyreállítás az Ady Endre utcában:
A meglévő burkolat felújításra kerül 180 méter hosszúságban. Az út jelenlegi állapota
miatt 95 m2 lokális burkolatcserére van szükség az aszfaltozás megkezdése előtt. A teljes
felületen AC-11-es aszfalt kopóréteg kerül beépítésre 50mm+10 mm vastagságban 3
méter szélességben, aminek megtámasztására kétoldali 50 cm széles zúzottköves padka
készül el.
Az útszakaszon az építés ideje alatt 4 darab ideiglenes forgalomterelő tábla elhelyezése
szükséges.
Úthelyreállítás a Kossuth utca 73-105 szám közötti szakaszában:
A meglévő burkolat felújításra kerül 800 méter hosszúságban. Az útszakasz jelenlegi
állapota miatt 360 m2 lokális burkolatcserére van szükség az aszfaltozás megkezdése
előtt. A meglévő 5 darab 5 méteres áteresz állapota változó, emiatt tisztításuk mellett, a
rossz állapotban lévőek helyreállításra kerülnek. Döntött szegély kerül beépítésre 300
méter hosszúságban a víz elvezetése miatt a patak felöli oldalra. A csapadékvíz-elvezető
rendszerhez tartozó 5 darab csapadékvíz befogadó is felújításra kerül. A teljes felületen
AC-11-es aszfalt kopóréteg kerül beépítésre 50 mm vastagságban 4 méter szélességben,
aminek megtámasztására kétoldali 50 cm széles zúzottköves padka készül el.
Az útszakaszon az építés ideje alatt 4 darab ideiglenes forgalomterelő tábla elhelyezése
szükséges.
A tevékenység nem építési engedély köteles tevékenység.
Az egyes helyszíneken elvégzendő feladatok hasonlósága és összehangolása, a
felvonulási terület és költségek csökkentése, valamint a község forgalomszervezése
miatt a beruházás nem bontható több részre, az egy egységként kezelendő.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan
költségvetés tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében
foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
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meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet hogy, egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
CPV:
Fő tárgy:
További tárgyak:

45000000-7 Építési munkák
45233140-2 Közúton folyó munkák,
45233142-6 Közútjavítás,
45233200-1 Különféle útburkolatok,
45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka.

45

