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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEV
GAZDASÁGI SZEREPL K RÉSZÉRE
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1. PREAMBULUM
Az Ajánlatkér nek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekr l szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszemen bb mértékig
történ biztosításával el segítse a dokumentációt kiváltó (átvev ) gazdasági szerepl k részére a
sikeres ajánlattétel lehet ségét.
A Dokumentáció tartalmazza azon információk körét, melyek – kiegészítve a felhívás és
kapcsolódó jogi szabályozást – hozzájárulnak ahhoz, hogy az ajánlattev k formai, illet leg
tartalmi szempontból érvényes ajánlatot tehessenek.
Az Ajánlatkér tájékoztatja a gazdasági szerepl ket, hogy jelen dokumentáció mellett, a Kbt. és
kapcsolódó hazai és közösségi jogszabályok, a Közbeszerzési Hatóság által kiadott jogalkalmazást
el segít dokumentumok (tájékoztatók, útmutatók, ajánlások) tartalmának, valamint a
Közbeszerzési Dönt bizottság irányadó ítélkezési gyakorlatának ismerete is szükséges az érvényes
ajánlattételhez.
2. ELJÁRÁS NYELVE
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar.
Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal
együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkér a fordítások esetén
ajánlattev általi felel s magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az
ajánlattev felel. Ajánlatkér kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkér elfogadja az
eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
3. A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS, VALAMINT A
EGYES RÉSZEI TARTALMÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA

DOKUMENTÁCIÓ

Amennyiben az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy az
ajánlattételi felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni. A Dokumentáció egyes részei
vonatkozásában nincs alkalmazható értelmezési sorrend, ezért azok tartalmi ütközése esetén
minden esetben módosítás szükséges az egységes értelmezés érdekében.
Az Ajánlatkér kifejezetten kéri a gazdasági szerepl ket, hogy amennyiben a dokumentációt
kiváltó (átvev ) bármely gazdasági szerepl a felhívás egyes részei, a felhívás és a dokumentáció,
vagy a dokumentáció egyes részei között ellentmondást észlel, azt haladéktalanul jelezze
kiegészít tájékoztatás keretében az Ajánlatkér kijelölt képvisel jének. Az Ajánlatkér ilyen
esetben az ellentmondást a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével
összhangban, szükség esetén a felhívás és/vagy a dokumentáció módosításával oldja fel.
Az Ajánlatkér felhívja a gazdasági szerepl k figyelmét, hogy az árazatlan költségvetés gazdasági
szerepl k önálló – ajánlatkér képvisel jének hozzájárulása nélkül történ – módosítása vagy
kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti, ezért műszaki szempontú módosítási
és/vagy kiegészítési javaslataikat minden esetben kiegészít tájékoztatásra nyitva álló határid
lejártáig jelezzék az Ajánlatkér képvisel jének. Az Ajánlatkér a beérkezett javaslatok alapján –
amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt.
52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja.
4. KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN
Az Ajánlatkér és a gazdasági szerepl k között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden
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nyilatkozattétel, illetve minden egyéb kommunikáció írásban – faxon, elektronikusan, postai vagy
közvetlen kézbesítés útján – történik a Kbt. 41. § rendelkezéseinek megfelel en.
A gazdasági szerepl k számára javasolt, hogy valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkér nek
megküldésre kerül dokumentumon tüntessék fel az eljárás rövid megnevezését.
Az Ajánlatkér kéri a gazdasági szerepl k képvisel it, hogy az ajánlattételi felhívás és
dokumentáció tartalmával, vagy az eljárással kapcsolatos kérdéseiket minden esetben írásban, az
Ajánlatkér kijelölt kapcsolattartója felé tegyék fel. A cégszerűen vagy meghatalmazott útján aláírt
dokumentum mellett – a miel bbi válaszadás érdekében – az érintett iratot e-mail útján,
szerkeszthet formátumban is (pl. .odt., .doc, vagy .docx) javasolt megküldeni.
Az Ajánlatkér javasolja, hogy az írásbeli kommunikáció zavartalan lebonyolítása érdekében olyan
kapcsolattartó(ka)t jelöljenek ki, aki(k) az eljárás teljes id tartama alatt elérhet ek, így az
ajánlatkér által megküldött iratok, információk átvételére minden alkalommal megfelel id ben
sor kerülhet. Az Ajánlatkér felhívja a gazdasági szerepl k figyelmét, hogy tárgyi eljárásban több
kapcsolattartó személy kijelölésére is lehet ség van.
Amennyiben a gazdasági szerepl adataiban, a kijelölt kapcsolattartó személyében vagy
elérhet ségében változás következik be, annak tényét, illet leg a továbbiakban irányadó adatokat
– azaz a gazdasági szerepl vagy kapcsolattartó megnevezését, illet leg adatait – haladéktalanul
írásban közöljék az Ajánlatkér képvisel jével.
Az Ajánlatkér a fenti tájékoztatás elmulasztásából vagy a tájékoztatás késedelmes
teljesítéséb l ered károkért nem vállal felel sséget.
Az Ajánlatkér továbbá ajánlja, hogy kapcsolattartási pontként olyan e-mail, illet leg fax
elérhet séget adjanak meg mely 0-24 óráig működ képes. Az Ajánlatkér a gazdasági
szerepl k által használt információs hálózati rendszerek hibájáért nem vállal felel sséget,
ebb l következ en, ha a megküldött üzenet a gazdasági szerepl által használt rendszer
hibájából ered en nem érkezik meg a gazdasági szerepl höz, abban az esetben az ebb l
elálló kárt a gazdasági szerepl viseli.
Ha az elektronikus úton küldött üzenet melléklete nem nyitható meg vagy nem olvasható, az
Ajánlatkér kéri, hogy a hibáról – annak kijavítása érdekében – haladéktalanul értesítsék az
Ajánlatkér kijelölt képvisel jét.
Az Ajánlatkér kéri a gazdasági szerepl ket, hogy a megérkezett, ajánlatkér vagy képvisel je által
küldött dokumentumok megérkezésér l minden esetben írásban küldjenek visszajelzést.
Az Ajánlatkér az ajánlattételi határid t követ en – közös ajánlattétel esetén – a közös
ajánlattev knek szóló értesítést, tájékoztatást, illetve felhívást minden esetben a közös
ajánlattev k által kijelölt képvisel nek küldi meg.
5. DOKUMENTUMOK TARTALMÁRA JAVASOLT FELTÉTELEK
Az Ajánlatkér által megadott alábbi feltételek kizárólag az eljárás zavartalan lefolytatását
el segít javaslatok, nem tartoznak az ajánlatok vagy a gazdasági szerepl k által benyújtandó
egyéb dokumentumok tartalmi követelményei közé.
-

amennyiben a gazdasági szerepl valamely dokumentumban rövidítést használ (beleértve
a jogszabályi hivatkozást is), annak magyarázatát a rövidítést tartalmazó meghatározott
részében adja meg,

-

a dokumentumban minden esetben jelöljön meg kapcsolattartót, vagy hivatkozzon a
korábbi kapcsolattartóra,
5

AJÁNLATKÉR NEVE: SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7370 DÓZSA GYÖRGY U. 32.

-

a dokumentumban a gazdasági szerepl re vonatkozó információkat határoz meg, azt
minden esetben a cégkivonattal, beszámolóval vagy a vállalkozásra/társaságra irányadó
egyéb hivatalos irat tartalmával összhangban adja meg,

-

amennyiben a dokumentumban alvállalkozójára vagy alkalmasságot igazoló gazdasági
szerepl re vonatkozó adatot ad meg, annak valóságtartalmáról minden esetben gy z djön
meg, tekintettel arra, hogy dokumentumok valóságtartalmáért ajánlattev ként felel sséget
vállal,

-

a dokumentációban csatolt, okiratokról készített másolatot olvasható formában indokolt
benyújtani (elkerülend a kés bbi hiánypótlást).

6. DOKUMENTUMOK SZEMÉLYES LEADÁSA A GAZDASÁGI SZEREPL

K RÉSZÉR L

A gazdasági szerepl az eljárás során a szükséges dokumentumokat – ha a dokumentum jellege
személyes leadást tesz indokolttá – az ajánlattételi felhívásban el írt vagy a Kbt. által
meghatározott határid ig köteles benyújtani. A Dokumentumok postai feladása vagy
futárszolgálat igénybe vételével történ
benyújtása esetén fennálló kockázatokat (a
dokumentumot tartalmazó boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés
elkésettsége stb.) a gazdasági szerepl k viselik.
A dokumentumok leadásának helyszíne adott esetben eltérhet az Ajánlatkér hivatalos címét l.
Az Ajánlatkér felhívja a gazdasági szerepl k figyelmét, hogy a dokumentumokat – különös
tekintettel az ajánlatra, hiánypótlásra, felvilágosításra vagy indoklásra – kizárólag a felhívásban
vagy a dokumentum benyújtására felhívó tájékoztatóban megadott helyszínen nyújtható be.
Az Ajánlatkér az el z ekre figyelemmel a felhívásban vagy a dokumentumra egyébként
irányadó tájékoztatóban megjelölt címt l eltér helyre történ személyes leadás esetén –
a dokumentum határid ben történ érkeztetésére – felel sséget nem vállal.
Az Ajánlatkér felhívja a gazdasági szerepl k figyelmét továbbá, Ajánlatkér a bármely
eljárási cselekmény kapcsán benyújtandó dokumentum tekintetében akkor tekinti azt
határid n belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlatkér által el írt határid
lejártáig megtörténik.
A postai küldemények elirányításából, elvesztéséb l ered összes kockázat az
Ajánlattev t terheli. Az Ajánlattev felel ssége, hogy az adott dokumentum határid ben
kerüljön benyújtásra. Ajánlatkér csak az el írt határid ig a megjelölt helyre leadott
dokumentumot veszi figyelembe az az adott eljárási cselekmény során.
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Ha az ajánlattételi felhívás vagy jelen dokumentáció konkrét dátumok helyett határid t vagy
id tartamot tartalmaz, abban az esetben a határid számításra a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdését kell
alkalmazni.
A felhívásban és jelen dokumentációban valamennyi órában megadott határid magyarországi
helyi id (közép-európai id – CET) szerint értend .
Az eljárás során felmerül , az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény az
irányadó.
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II. FEJEZET
ÚTMUTATÓ AJÁNLATTÉTELHEZ
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1. ELJÁRÁSI HATÁRID

K

A tárgyi eljárásban irányadó határid k, illet leg id pontok az alábbiak:
Eljárási cselekmény
megnevezése

Hivatkozás a cselekmény/esemény
f bb szabályait tartalmazó
dokumentumra, illetve jogszabályra

Határid /id pont

1.

Kiegészít tájékoztatás
kérése

Ajánlattételi felhívás y) 2. pont, az ajánlattételi
Dokumentáció II./3. pont, Kbt. határid t megel z
56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése
negyedik munkanap

2.

Kiegészít tájékoztatás
megadása (ajánlatkér
válaszadás)

Ajánlattételi felhívás y) 2. pont, az ajánlattételi
Dokumentáció II./3. pont, Kbt. határid t megel z
56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése
második munkanap

3.

El zetes vitarendezés a
felhívás és a dokumentáció
tartalmával összefüggésben

Kbt. 80. § és Kbt. 114. § (13)
bekezdés

4.

Ajánlattételi határid , az
ajánlatok bontása

Ajánlattételi felhívás o) és r) pont, Ajánlattételi felhívás
Dokumentáció II./9. pont, Kbt. o), és r) pontja szerinti
68. §
id pont

ajánlattételi határid
lejártáig

5.

Ajánlati kötöttség

Ajánlattételi felhívás t) pont,
Dokumentáció II./10. pont, Kbt.
70. § (2) bekezdése és Kbt. 81. §
(11) bekezdése

6.

Ajánlatok elbírálása, írásbeli
eredményhirdetés

Ajánlattételi felhívás u)
Dokumentáció II./11-14.
Kbt. 69-79. §

7.

El zetes vitarendezés az
Ajánlatkér eljárást lezáró
döntésével összefüggésben

8.

Nyertes ajánlattev és
írásbeli összegezésben
megjelölt második helyezett
ajánlattev ajánlati
kötöttsége

Dokumentáció II./10. pont, Kbt.
131. § (5) bekezdés

9.

Szerz déskötés

Dokumentáció II./14. pont, Kbt.
131. § (5)-(8) bekezdés

az
ajánlattételi
határid
lejártának
id pontjától számított
hatvan naptári nap.
(meghosszabbítható
szükség esetén max.
60 nappal)

pont,
ajánlati kötöttség
pont,
lejártának napjáig

Kbt. 80. §

az írásbeli
összegzésr l való
tudomásszerzést
követ 3. munkanap
írásbeli összegezés
kiküldését követ 60
nap

írásbeli
összegezés
kiküldését követ 6.
8
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nap – 60. nap közötti
id szak kivéve a Kbt.
131. § (8) bekezdés f)
pontja szerinti esetet)
2. DOKUMENTÁCIÓ

TARTALMA, A DOKUMENTÁCIÓ GAZDASÁGI SZEREPL K ÁLTALI

ELLEN RZÉSE

Jelen Dokumentáció magában foglalja az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattev k
részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások,
nyilatkozatok jegyzékét (iratjegyzéket), az ajánlatkér által ajánlott nyilatkozatmintákat, továbbá a
szerz déses feltételeket.
Az Ajánlatkér a Dokumentáció részeként továbbá a gazdasági szerepl k rendelkezésére bocsátja
az építési beruházás árazatlan költségvetését, kiviteli tervdokumentációját.
A gazdasági szerepl kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja a dokumentációban megadott
összes utasítást, formai követelményt, kikötést és el írást, illet leg amennyiben a Dokumentáció
tartalmával összefüggésben kérdése merül fel, azt haladéktalanul megküldje az Ajánlatkér
képvisel jének.
3. KIEGÉSZÍT

TÁJÉKOZTATÁS

A gazdasági szerepl knek, illetve mindazon személyeknek és szerveteknek, akik a dokumentációt
ugyan nem szerezték be, de a Kbt.-ben foglaltaknak megfelel en jártak el, a Kbt. 56. § (1)
bekezdése alapján lehet ségük van az ajánlattételi felhívással, a dokumentációval, illet leg a tárgyi
eljárással kapcsolatban magyar nyelven, írásban kiegészít (értelmez ) tájékoztatást kérni.
A kiegészít tájékoztatás kérés beérkezésének határideje: az ajánlattételi határid t
megel z negyedik munkanap (az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a kiegészítő
tájékoztatás kérés vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik
munkanapot).
A gazdasági szerepl k kiegészít
szerezhetnek be:

tájékoztatást a következ

kapcsolattartási pontokon

Hivatalos név: dr. Turi Ákos felel s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5. (kaputelefon dr. Turi/PRV)
Város/Község: Pécs
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Sztranyák Ferencné
E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu
Ha a kiegészít

Postai

irányító-

szám: 7622

Ország: HU

Telefon: +36 72511608

Fax: +36 72511607

tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határid t megel z

negyedik
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munkanapnál kés bb nyújtották be, és az Ajánlatkér úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása
az megfelel ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határid t a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével
és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja
A kiegészít tájékoztatás (ajánlatkér válaszadás) határideje: az ajánlattételi határid t
megel z második munkanap (az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a kiegészítő
tájékoztatás vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidőt megelőző második
munkanapot).
Az Ajánlatkér az ajánlattételi határid t meghosszabbítja, ha a kiegészít tájékoztatást legkés bb
az ajánlattételi határid t megel z negyedik munkanapon kérték, az Ajánlatkér azonban nem
tudja a tájékoztatást az ajánlattételi határid t megel z második munkanapig, azaz ésszerű
határid ben megadni. Az Ajánlatkér az ajánlattételi határid hosszabbításáról és annak
indokairól a dokumentációt kiváltó (átvev ) gazdasági szerepl ket írásban tájékoztatja.
Az Ajánlatkér kéri a gazdasági szerepl ket, hogy a kiegészít tájékoztatás keretében
kiküldött ajánlatkér i válaszok megérkezésér l minden esetben, a fenti faxszámra vagy email címre küldjenek visszajelzést!
Az Ajánlatkér jelen eljárás keretében helyszíni bejárást nem tart, figyelemmel az ajánlattételi
felhívás y) Egyéb 3. alpontjában rögzítettek szerint.
4. HATÓSÁGOK ELÉRHET

SÉGEI

Az Ajánlatkér javasolja, hogy a gazdasági szerepl k ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel
ajánlati áruk meghatározását – megel z en tájékozódjanak a teljesítés helyén, az adózásra, a
munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a
fogyatékossággal él k esélyegyenl ségére irányadó feltételekr l.
Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhet sége, amelyekt l a kötelezettségekr l tájékoztatás
kérhet a fenti területek kapcsán:
Szervezet neve, címe
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Adózási
kérdésekben

Munkavállalók
védelmére és
munkafeltételekre
vonatkozó
kérdésekben

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Elérhet sége
Tel.: +36 40202122

NAV Dél-dunántúli Regionális
Tel.: +36 72533500
Adó F igazgatósága
Fax: +36 72212133
7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti F osztály,
Munkavédelmi Tanácsadó
Szolgálat
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Baranya Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási F osztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellen rzési Osztálya

Tel.: +36 80204292
E-mail:
munkafelugy-info@ngm.gov.hu

Tel.: +36 72506841
Fax: +36 72539099
E-mail: baranya-kh-mmszsz10
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Környezetvédelmi
kérdésekben

7621 Pécs, Király u. 46.

mu@ommf.gov.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi F osztály

Tel.: +36 72567100

Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

Tel.: +36 72506300

E-mail:
7621 Pécs, Papnövelde utca 13kornyezetvedelem@baranya.gov.hu
15.

7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
Egészségvédelmi
kérdésekben
Fogyatékossággal
él k
esélyegyenl ségére
vonatkozó
kérdésekben

Fax: +36 72567103

Országos Tisztiorvosi Hivatal
Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi F osztály

Fax: +36 72506350
E-mail: titkarsag@ddvizig.hu
Tel.: +36 14593050
Fax: +36 14593059

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

E-mail: titkarsag@omfi.hu

Emberi Er források
Minisztériuma

Tel: +36 17951200

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

5. AJÁNLATTEV

E-mail:
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

SZEMÉLYÉRE, ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLATTEV
GAZDASÁGI SZEREPL KRE VONATKOZÓ EL ÍRÁSOK

OLDALÁN RÉSZT VEV

EGYÉB

Az Ajánlattev kre vonatkozó rendelkezések:
A tárgyi eljárásban kizárólag azok a gazdasági szerepl k tehetnek ajánlatot, amelyeknek az
Ajánlatkér az ajánlattételi felhívást megküldte. Azok a gazdasági szerepl k, amelyeknek az
ajánlatkér az ajánlattételi felhívást megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A
gazdasági szerepl , amelynek az Ajánlatkér az ajánlattételi felhívást megküldte, jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szerepl vel, amelynek az Ajánlatkér nem küldött ajánlattételi
felhívást. A közös ajánlattételre vonatkozó részletes szabályokat a Dokumentáció II./6. pontja
tartalmazza.
A gazdasági szerepl ajánlattev ként a tárgyi közbeszerzési eljárásban:
 nem tehet másik ajánlatot más ajánlattev vel közösen,
 más ajánlattev alvállalkozójaként nem vehet részt,
 más ajánlattev szerz dés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja
A gazdasági szerepl nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogel d kapacitást igazoló szervezetként történ
bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogel d gazdasági szerepl tekintetében az eljárásban
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogel d megszűnt - megszűnése hiányában
fennállna. A gazdasági szerepl ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehet séggel és
felhasználhatja a jogel dnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült
kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
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Az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések:
A tárgyi eljárásban alvállalkozónak min sül az a gazdasági szerepl , aki (amely) a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerz dés teljesítésében az ajánlattev által bevontan
közvetlenül vesz részt, kivéve azon gazdasági szerepl t, amely tevékenységét kizárólagos jog
alapján végzi, vagy a szerz dés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész
vagy alapanyag eladóját, vagy építési beruházás esetén az épít anyag-eladót.
Az Ajánlatkér el írja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
 a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót
kíván igénybe venni,
 az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat már ismert alvállalkozókat.
Az Ajánlatkér kéri a gazdasági szerepl ket, hogy az alvállalkozók bevonásáról, az
alvállalkozói igénybevétel tárgyáról és mértékér l a Kbt. – különösen a Kbt. 138. §–
rendelkezéseinek figyelembe vételével döntsenek.
Az alkalmasságot igazoló szervezetekre (személyekre) vonatkozó rendelkezések:
Az el írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegét l
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlattételi
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet er forrására vagy
arra is támaszkodik.
Az Ajánlattev nek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerz déses vagy el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a
szerz dés teljesítésének id tartama alatt.
Az ajánlattételi felhívásban műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében el írt, a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szerepl csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
valósítja meg azt a beruházási elemet (szolgáltatást), amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése nem alkalmazandó, azaz a beszerzés tárgya nem
tartalmaz olyan beállítási vagy üzembehelyezési műveletet, amely miatt az alkalmasságot igazoló
szervezetek vagy alvállalkozók bevonásának korlátozását igényelné.
A gazdasági szerepl nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogel d kapacitást igazoló szervezetként történ
bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogel d gazdasági szerepl tekintetében az eljárásban
alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogel d megszűnt - megszűnése hiányában
fennállna. A gazdasági szerepl ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás
lehet ségével és felhasználhatja a jogel dnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
Az Ajánlatkér
alapításához.

a közbeszerzési eljárásban történ részvételt nem köti gazdálkodó szervezet

Amennyiben ajánlattev nem egyedül, hanem más ajánlattev kkel közösen nyújt be ajánlatot a
közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó megállapodást,
melyet minden közös ajánlattev nek cégszerűen alá kell írnia.
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A közös ajánlattev i megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények:
 a közös ajánlattev k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattev k nevében eljárni jogosult képvisel t megjelölni;
 a közös ajánlattev k kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös ajánlatot benyújtó
gazdasági szerepl k személyében az ajánlattételi határid lejárta után változás nem
következik be;
 a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattev k a szerz dés teljesítéséért az
ajánlatkér felé egyetemlegesen felelnek;
 a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a
munka megosztásának rendjét, az ellenszolgáltatásból való részesedésük arányát a közös
ajánlattev k között;
 a részes felek rögzítik a szerz dést biztosító mellékkötelezettségek – különösen a
biztosítékok – rendelkezésre bocsátására vonatkozó feltételeket (kizárólag abban az
esetben, ha az ajánlatkér a közbeszerzési eljárásban biztosítékot írt el a szerz dés
kapcsán);
 a részes felek ismertetik számlázás rendjét (a közös ajánlattev k külön-külön kötelesek a
számlázásra);
 közös ajánlattev vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötend
szerz dést – amennyiben a nyertes ajánlattev nek min sülnek – a közös ajánlattev k
mindegyike aláírja;
 a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján
érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem
függ felfüggeszt (hatályba léptet ), illetve bontó feltételt l
7. AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Az Ajánlatkér az ajánlatok bírálatának gyorsabb és zavartalanabb lebonyolítása érdekében kéri a
gazdasági szerepl ket, hogy az ajánlatukat a dokumentáció részét képez tartalomjegyzék minta
(IV. fejezet /2. számú melléklet) alapján állítsák össze.
A benyújtandó ajánlat formai követelményei a következ k:
 az ajánlatot egy eredeti nyomtatott, és egy elektronikus másolati példányban kell
benyújtani,
 az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat els vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattev
részér l erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegz , illet leg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen;
 az ajánlat oldalszámozása eggyel kezd djön és oldalanként növekedjen. Elegend a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell számozni. Az ajánlatkér az
ett l kismértékben eltér számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja,
ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok
helyére egyértelműen lehet hivatkozni;
 az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szerepl
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
 az ajánlatban lév , minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen vagy
szabályszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot tev gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozónak,
 a teljesítésbe bevonni kívánt személyek köteles maguk aláírni az ket bemutató, illetve a
rendelkezésre állásukat bizonyító iratot (ide nem értve a végzettségüket és műszaki
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vezet i jogosultságukat igazoló dokumentumokat);
 az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása el tt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
Az Ajánlati Dokumentáció csomagolását – a postai feladáshoz szükséges adatokon kívül – az
alábbi felirattal ellátva kell benyújtani:
- „Ajánlatkér : Sásd Város Önkormányzata
- Közbeszerzés tárgya a „TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú projekt
keretében a Sásdi Gondozási Központ energetikai korszer sítésének kiviteli
munkái”
- Ajánlattételi határid lejártáig nem bontható fel!
8. AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként valamennyi gazdasági szerepl
benyújtandó igazolások és nyilatkozatok az alábbi iratjegyzék szerint a következ k.

Igazolás/nyilatkozat
megnevezése

Dokumentum
benyújtható az alábbi
szerepl részér l

részér l

Melléklet száma
a Dokumentáció
V. Fejezetében

1.

Borítólap

 Ajánlattev

1. számú
melléklet

2.

Tartalomjegyzék

 Ajánlattev

2. számú
melléklet

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k által
megjelölt képvisel )

3. számú
melléklet

Ajánlat 1. Fejezet:
1.

2.

3.

Felolvasólap

Nyilatkozat a teljesítésbe
bevonni kívánt
szakemberekr l
Az ajánlattételi felhívás m)
M.2. pontjában el írt
szakemberek alkalmassági
minimumkövetelményként
el írt szakmai
tapasztalatot meghaladó
többlet szakmai
tapasztalatot tartalmazó
szakmai önéletrajza a

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k egyike)
és/vagy
 Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k egyike)
és/vagy
 Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy)

3.1. számú
melléklet

3.2. számú
melléklet
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Igazolás/nyilatkozat
megnevezése

Dokumentum
benyújtható az alábbi
szerepl részér l

Melléklet száma
a Dokumentáció
V. Fejezetében

Felolvasólapon tett
megajánlás
alátámasztására a 3.
értékelési részszempont
tekintetében
Ajánlat 2. Fejezet: Kbt. 67.§ (1) bekezdése, és Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1)-(2) bekezdése, 25.§ (2) bekezdése szerinti
dokumentum

1.

2.

Nyilatkozat a kizáró
okokról, alkalmassági
feltételekr l, valamint más
szervezetek
igénybevételér l

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k különkülön)

4. számú
melléklet

Nyilatkozat az
alkalmassági feltételekr l

 Alkalmasság
igazolásában részt vev
szervezet (személy),
melyben megadja a
Kbt. 67. § (3)
bekezdése szerinti
információkat

5. számú
melléklet

Ajánlat 3. Fejezet: Az ajánlattételi felhívásban el írt egyéb dokumentumok és
igazolások
 Ajánlattev (közös
ajánlattev k különkülön)

1.

Ajánlati nyilatkozat

2.

Változásbejegyzési
(elektronikus) kérelem
(adott esetben)

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k)

3.

Az ajánlatban szerepl
bármilyen nyilatkozatot
aláíró cégjegyzésre vagy
aláírásra jogosult képvisel
aláírási címpéldánya vagy
aláírási mintája

4.

A cégkivonatban nem
szerepl
kötelezettségvállalók

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k)

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k)
 Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy),

 Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy),

6. számú
melléklet

-

-

7. számú
melléklet
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Igazolás/nyilatkozat
megnevezése

Dokumentum
benyújtható az alábbi
szerepl részér l

esetében a cégjegyzésre
jogosult személyt l
származó, ajánlat
aláírására vonatkozó (a
meghatalmazott aláírását
is tartalmazó) írásos
meghatalmazás teljes
bizonyító erej
magánokiratba foglalva
(adott esetben)

 Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy),

 Közös ajánlattev k
(közös ajánlattev k
mindegyike által aláírva)

Melléklet száma
a Dokumentáció
V. Fejezetében

5.

Közös ajánlattev i
megállapodás (adott esetben)

6.

Árazott költségvetés

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k által
megjelölt képvisel )

Excel melléklet

7.

Üzleti titkot tartalmazó
irathoz kapcsolódó
indoklás

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k)

-

-

AMENNYIBEN
AJÁNLATTEV
NEM
NYILATKOZATTAL
KÍVÁNJA
IGAZOLNI AZ ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ
MEGFELELÉSÉT
Ajánlat 4. Fejezet: M szaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények igazolása

1.

2.

Az Ajánlattételi felhívás
megküldését l visszafelé
számított 5 éven belül
szerz désszer en
teljesített és sikeres
m szaki átadás – átvétellel
befejezett, de maximum 8
éven belül megkezdett a
közbeszerzés
tárgykörében teljesített
építési munkáit ismertet ,
a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (3)
bekezdése szerint kiállított
referenciaigazolás
Nyilatkozat az

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k egyike)
és/vagy
 Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy)

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k egyike)

9. számú
melléklet
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Igazolás/nyilatkozat
megnevezése
átszámításról (adott esetben)

Dokumentum
benyújtható az alábbi
szerepl részér l

Melléklet száma
a Dokumentáció
V. Fejezetében

és/vagy
 Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy)

3.

4.

Az ajánlattételi felhívás m)
M.2. pontjában el írt
szakemberek szakmai
önéletrajza
Az ajánlattételi felhívás m)
M.2. pontjában el írt
szakemberek végzettséget
igazoló okirata, valamint
rendelkezésre állási
nyilatkozata

 Ajánlattev (közös
ajánlattev k egyike)
és/vagy
 Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy)
 Ajánlattev (közös
ajánlattev k egyike)
és/vagy
 Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy)

10. számú
melléklet

11. számú
melléklet

Az ajánlattev k a kizáró okok hiányát, illet leg a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot a
Dokumentáció V. Fejezetének részét képez 4-5. számú melléklet benyújtásával igazolhatják.
A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban,
ha bármely gazdasági szerepl – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkér azt elfogadja, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkér által a kizáró okok
és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattev k felelnek.
Az Ajánlatkér
az ajánlattételi felhívásban el írt tartalmi követelmények kapcsán
nyilatkozatmintákat bocsátott a gazdasági szerepl k rendelkezésre, és egyben javasolja ezek
beépítését a beadandó ajánlatba. A nyilatkozatminták tartalmát az ajánlat összeállításakor a
gazdasági szerepl k módosíthatják, illetve kiegészíthetik.
A gazdasági szerepl az ajánlatban 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 szerepl üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági
szerepl 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 szerepl által adott indokolás
nem megfelel , amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Az üzleti titokká
min sítés részletes feltételeit a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák.
9. AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSE, BONTÁSA
Az Ajánlatok benyújtására a gazdasági szerepl k az ajánlattételi felhívás o) pontjában megjelölt
határid ig, a megjelölt helyszínen jogosultak. A gazdasági szerepl a benyújtás után ajánlatát
módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi határid lejártáig. Az
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ajánlattételi határid lejártát követ en a benyújtott ajánlat az Ajánlatkér hozzájárulásával sem
módosítható.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az Ajánlatkér képvisel je az ajánlattételi határid
lejártakor kezdi meg, az ajánlattételi felhívás r) pontjában megjelölt helyszínen.
Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkér , az ajánlattev k, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesül ajánlatkér esetében – a külön
jogszabályban meghatározott szervek képvisel i, valamint személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkér ismerteti a Felolvasólap tartalmát, azaz az Ajánlattev k
nevét, címét (lakhelyét, székhelyét), valamint azokat a számszerűsíthet adatokat, amelyek az
értékelés során számbavételre kerülnek
Amennyiben ajánlatok bontásán a bontáson részvételre jogosult személy azt kéri, Ajánlatkér az
ajánlat ismertetését követ en azonnal lehet vé teszi a Felolvasólap tartalmába történ betekintést.
Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkér írásbeli jegyz könyvet készít, melyet öt naptári napon
belül az összes ajánlattev részére faxon és/vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus
levélcímét vagy telefax elérhet ségét nem adta meg – postai úton megküld.
10. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
Az ajánlati kötöttség id tartama: az ajánlattételi határid lejártának id pontjától számított hatvan
naptári nap.
Az Ajánlatkér indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának id pontját megel z en írásban
felkéri az ajánlattev ket ajánlataiknak meghatározott id pontig történ további fenntartására, az
ajánlati kötöttség kiterjesztése legfeljebb az ajánlati kötöttség lejártának eredeti id pontjától
számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattev az Ajánlatkér által megadott határid ben nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkér által megjelölt id pontig fenntartja.
Ha valamelyik ajánlattev az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
id pontját követ en az Ajánlatkér eljárás további részében, az értékelés során ajánlatát
figyelmen kívül hagyja.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattev k részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattev és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második
legkedvez bb ajánlatot tett ajánlattev
ajánlati kötöttsége további hatvan nappal
meghosszabbodik.
11. AJÁNLATOK BÍRÁLATA
A Bíráló Bizottság az ellen rzést két szakaszban végzi. A Bíráló Bizottság az ajánlatok felbontását
követ en megvizsgálja, hogy az ajánlattételi határid re benyújtott, ajánlati kötöttséget nem
eredményez els ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban (az ajánlattételi
felhívásban, jelen dokumentációban), valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Bíráló Bizottság az ellen rzést a Kbt. 69. § és a Kbt. 71. § rendelkezéseivel összhangban végzi.
Ha a Bíráló Bizottság az Ajánlatban – a Kbt. 71. § (3) és (7)-(8) bekezdése körébe nem tartozó –
hiányosságot állapít meg, hiánypótlást rendel el, továbbá az ajánlatban található nem egyértelmű
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítás kér.
A hiánypótlás és a felvilágosítás tartalmáról a Bíráló Bizottság egyidejűleg, közvetlenül, írásban
(faxon és/vagy e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhet ségét
nem adta meg – postai úton) tájékoztatja az összes ajánlattev t, megjelölve a hiánypótlás és/vagy
válaszadás határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának
módját.
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A Bíráló Bizottság a hiánypótlást, illetve a felvilágosítást követ en ellen rzi, hogy az Ajánlatok
megfelelnek-e az ajánlattételi felhívás, a jelen dokumentáció tartalmának, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amennyiben bármely ajánlattev a Kbt. 71. § (7)
bekezdés rendelkezéseit megsérti, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem
az el írt határid ben teljesíti, a Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi
figyelembe az elbírálás során. Ajánlatkér a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján ajánlatkér újabb
hiánypótlást rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattev vagy részvételre jelentkez az ajánlatban
vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szerepl gazdasági szerepl t von be az eljárásba,
és e gazdasági szerepl re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arányt megjelenít szempontrendszer [Kbt.
76.§ (2) bekezdés c) pont] az alábbiak szerint:
Részszempont

Súlyszám

Ár részszempont
1.

Egyösszeg Nettó Ajánlati Ár (HUF)

50

Min ségi kritériumok
2.

3.

A jótállás vállalt id tartama (hibajelentési id szak) egész hónapban
megadva (hónap) (min.24 hónap; max. 36 hónap)
A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvev , az
ajánlati felhívás III.1.3. pont M.2. pontjában meghatározott
szakember alkalmassági minimumkövetelményként el írt szakmai
tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalatának mértéke
egész hónapban megadva (hónap)
(min. 0 hónap, max 60 hónap)

12

10

3.1. építési szakterületen tapasztalattal rendelkez szakember

6

3.2. építménygépészeti szakterületen tapasztalattal rendelkez szakember

4

I. Az ár értékelési részszempont
Az 1. értékelési részszempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: Az ajánlattev nek a
Felolvasólapon a nettó – ÁFA nélkül számított – teljes összegű ajánlati árat kell megajánlania,
ezen árnak tartalmaznia kell szerz dés teljesítése során felmerül összes költséget. Az
Ajánlattev nek az ajánlati árat az árazatlan költségvetés alapul vételével, annak beárazásával kell
alátámasztania, figyelembe véve a Vállalkozási szerz dés átalánydíjas jellegét, így be kell építenie
az ajánlati árába a szerz dés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen az
építési beruházás megvalósításához kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói díjak, stb.)
és közvetett (adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan költséget, mely a
szerz dés tárgyát képez beruházás hiánytalan ellátásához elengedhetetlenül szükséges. Az
Ajánlattev nek ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia.
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II. A min ségi kritérium
A 2. értékelési részszempont – A teljeskörű jótállás vállalt id tartama egész hónapokban
megadva: A vállalt jótállás id tartamát az ajánlattev nek egész hónapban szükséges
meghatároznia, mely a szerz déskötés esetén szerz déses kötelezettséggé válik. A tört hónapokat
tartalmazó megajánlás érvénytelen. A jótállási id szak (vállalkozó vállalásának megfelel en) a
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követ naptól kezd dik. Az Ajánlatkér a 24 hónapot el
nem ér jótállásra irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja. Az Ajánlatkér a vállalt jótállási id szak értékelésének fels határaként
36 hónapot határozta meg, melynek alapján a 36 hónapot, vagy azt meghaladó jótállási id szakra
irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap
függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. A jótállás id tartamára tett vállalást egész hónapban kell
megadni. A tört hónapokat tartalmazó megajánlás érvénytelen ajánlattételt eredményez.
A 3. értékelési részszempont - A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvev , az
az ajánlattételi felhívás m) pont M.2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági
minimumkövetelményként el írt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai
tapasztalatának mértéke egész hónapban megadva
Ezen alszempontok keretében az ajánlatkér az ajánlattételi felhívás m) pont M.2. pontjában az
M.2.1- M.2.2. alkalmassági követelmények igazolásába bemutatott szakembereknek az
alkalmasság keretében el írt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalatát értékeli.
Ajánlatkér az értékelés során jelen értékelési alszempont kapcsán azt vizsgálja, hogy az
Ajánlattev által megnevezett szakember az ajánlattételi felhívás m) pont Műszaki, illetve szakmai
alkalmasság M/2.1. - M.2.3. pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton - 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati id n - túl összesen hány hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik
szakterületén
- az M/2.1. alpontban rögzített szakember vonatkozásában épület építési és /vagy felújítási és/vagy
bővítési és/vagy átalakítási munka során;
- az M/2.2. alpontban rögzített szakember vonatkozásában épületgépészeti munka megvalósítása
során;
Fentiekben rögzítettek alapján ajánlatkér csak az ajánlattételi felhívás m) pont M.2. pontjában
el írt alkalmassági követelmény igazolása során bemutatott szakembereket veszi figyelembe az
értékelés során.
Ajánlattev knek a cégszerűen aláírt nyilatkozatban és a Felolvasólapon ezen értékelési alszempont
tekintetében azt kell feltüntetni, hogy a bemutatásra kerül szakember az ajánlattételi felhívás m)
pont) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. pontjában foglalt minimális szakmai
tapasztalaton túl összesen hány hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A tört hónapra vonatkozó megajánlást az Ajánlatkér
értékelés során.

lefelé kerekítéssel veszi figyelembe az

Amennyiben az ajánlattételi felhívás m) pont (Műszaki, illetve szakmai alkalmasság) M.2.1. – M.2.3.
alpont tekintetében megajánlott szakember kizárólag a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati id vel rendelkezik,
Ajánlatkér a gyakorlati id t 0 hónappal veszi figyelembe (az értékelés szempontjából ez 0 hónap
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gyakorlati időt jelent) és az értékelés során és 0 pontot kap.
A Felolvasó lapon a 0 hónapra történ megajánlást is fel kell tüntetni.
Az Ajánlatkér a megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvev szakemberek szakmai
gyakorlata értékelésének fels határaként 60 hónapot határozta meg, melynek alapján a 60
hónapot, vagy azt meghaladó szakmai tapasztalatra irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7)
bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól.
Az Ajánlatkér a többlet szakmai tapasztalatot a szakember csatolt önéletrajzában rögzítettek
alapján határozza meg, így az már az ajánlatban csatolandó.
Ajánlatkér felhívja Ajánlattev k figyelmét, hogy a D.339/2015/2017 valamint a D.358/9/2017.
sz. Közbeszerzési Dönt bizottsági határozat alapján amennyiben Ajánlattev
fenti
dokumentumokat az ajánlattételi határid ig benyújtandó ajánlatában nem csatolja, úgy az az
ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségének jogkövetkezményét
eredményezi
Fentiekben foglaltak alapján az Ajánlattev nek az ajánlattételi felhívás m) pont M.2. pontjában, az
M.2.1.- M.2.2. alkalmassági követelmények igazolása során bemutatott szakemberek szakmai
önéletrajzát csatolni kell az ajánlatukhoz, a Felolvasólapon tett megajánlás alátámasztására a 3.
értékelési részszempont tekintetében.
Az Ajánlatkér felhívja a t. Ajánlattev k figyelmét:
Az ajánlattev k - figyelemmel a felhívás m) pont (Az ajánlatok értékelési szempontja) Min ségi
kritériumok, 3. értékelési részszempontra már az ajánlatukhoz csatolják az alábbi
dokumentumokat:
A szakemberek- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati id n – túli többlet tapasztalatát
alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:
a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot
(a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló
önéletrajz, mely tartalmazza
- az M.2.1./ alpontban rögzített szakember vonatkozásában épület építési és /vagy felújítási
és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munka során;
- az M.2.2./ alpontban rögzített szakember vonatkozásában épületgépészeti munka
megvalósítása során;
szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és– adott esetben – a
szakember jelenlegi munkahelyét is.
A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkér a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos
id szakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe.
Amennyiben az értékelési alszempontok vonatkozásában ajánlattev több szakembert jelöl meg,
az ajánlatkér a bemutatott szakemberek vonatkozásában a nyilatkozatban a szakáganként els
helyen megjelölt szakembert veszi figyelembe az értékelés során.
A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az el írt alkalmassági
követelmények teljesülése, és a 3. értékelési szempont szerinti többlet szakmai tapasztalatra
vonatkozó ajánlattev i ajánlati elem megalapozottsága.
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Ajánlatkér tájékoztatja a Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontjára tekintettel a t. Ajánlattev ket, hogy
az Ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelmény (a teljesítéshez
minimálisan szükséges elvárás) a szakemberekre vonatkozóan a következ :
Ajánlatkér alkalmatlannak min síti az Ajánlattev t (vagy közös Ajánlattev ket), ha nem
rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkez szakemberekkel:
M.2.1./ legalább 1 f , aki építési szakterületen, a felel s műszaki vezet i szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felel s műszaki
vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. E) pontjában
meghatározott szakmai gyakorlati id vel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás el tti 244/2006
(XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel,
illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati id vel rendelkezik.
M.2.2./ legalább 1 f , aki építménygépészeti szakterületen, a felel s műszaki vezet i
szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.
felel s műszaki vezetés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 3. E)
pontjában meghatározott szakmai gyakorlati id vel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás el tti
244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett
végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati id vel
rendelkezik.
A fentiekben felsorolt szakemberek tekintetében ajánlatkér a vonatkozó, szakmagyakorlási
jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett
végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati id t meghaladó
gyakorlati id t nem írt el .
Jelen értékelési alszempont vonatkozásában el írt kritérium (a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó építési beruházás megvalósítása során szerzett szakmai tapasztalat
hónapokban kifejezve) pedig a teljesítéshez minimálisan szükséges elváráson felüli el írás
Ajánlatkér részér l.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és fels határa részszempontonként: 0-10 pont.
I. Az ár értékelési részszempont
Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: a
részszempont értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot
kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra 3 (három)
tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint.
A pontszámítás képlete:
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azaz

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála fels határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az értékelés módszere a 2. értékelési részszempont esetében: az arányosítás.
Ajánlatkér a 2. értékelési részszempont esetén az arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel
arra, hogy az ajánlat mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvez tlenebb (érvényességi
küszöböt jelentő 36 hónap) értéket tartalmazza, az az értékelés során adható pontszám alsó határával
megegyez pontszámot, a legkedvez bb szintet (60 hónap) elér vagy annál kedvez bb értéket
tartalmazó ajánlat(ok) pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám fels határával
megegyez pontszámot kap(nak).
Pontszámítás képlete:
P vizsgált = (Avizsgált –Alegkedvez

) /( Alegkedvez

tlenebb

bb

– Alegkedvez

tlenebb

) x (Pmax – Pmin) + Pmin

ahol:
Pvizsgált : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála fels határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegkedvez bb: az ajánlatkér által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvez bb
érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvez tlenebb: az ajánlatkér által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvez tlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkér 3 (három) tizedes
jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül.
Az értékelés módszere a 3. értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás: a
legel nyösebb (legmagasabb) ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a
többi ajánlati elem a legkedvez bb értékhez viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedesjegy
pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint számolva – kevesebb pontot kap.
Pontszámítás képlete:

23

AJÁNLATKÉR NEVE: SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7370 DÓZSA GYÖRGY U. 32.

azaz

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála fels határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az Ajánlatkér a harmadik részszempont értékelésekor, az arányosítás során az ajánlatok el írt
értékelési határ feletti értékét nem veszi figyelembe, ilyen esetben a legkedvez bb ajánlati elem a
megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvev szakemberek szakmai gyakorlata
esetében a 60 hónap, amelyhez viszonyítva kerül a többi ajánlat értékelésre.
Amennyiben az ár értékelési részszempont vonatkozásában megadott ajánlati elem aránytalanul
alacsony, vagy a min ségi kritérium értékelési részszempont vonatkozásában megadott bármely
ajánlati eleme túlzottan magas/aránytalanul alacsony, abban az esetben az Ajánlatkér írásban
indoklást kér az érintett Ajánlattev t l az ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés
elbírálására a Kbt. 72. § irányadó.
Az egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó
súlyszámmal beszorzásra, majd a szorzás alapján az értékelési részszempontokhoz tartozó kapott
értékek összeadásra kerülnek.
13. EREDMÉNYHIRDETÉS, SZERZ

DÉSKÖTÉS

Ajánlatkér az ajánlatok elbírálásának végeredményét az ajánlat kötöttség id tartamán – vagy
meghosszabbított id tartamán – belül írásban hirdeti ki.
Az Ajánlatkér a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít az ajánlatokról és azt
fax és e-mail útján vagy – amennyiben elektronikus levélcímét vagy telefax elérhet ségét nem adta
meg – postai úton küldi meg Ajánlattev k számára.
Az Ajánlatkér eredményes eljárás esetén a gazdaságilag legel nyösebb ajánlatot adó, utólagos
igazolási kötelezettségét teljesít nyertes ajánlattev vel – vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti
körülmények fennállása esetén a második legkedvez bb ajánlatot tev szervezettel – köti meg a
szerz dést.
A nyertes ajánlattev köteles az Ajánlatkér vel szerz dést kötni a Kbt. 131. § alapján a
Dokumentációban szerz déstervezet és az ajánlatának tartalma szerint.
Amennyiben a nyertes ajánlattev a szerz déskötést indokolatlanul megtagadja, akkor ezt az
Ajánlatkér a nyertes ajánlattev visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkér
fenntarthatna magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattev e mulasztásának tekintetében.
Ha a nyertes ajánlattev vel a szerz déskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény
fennállása miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkér jogosult a következ – második – legkedvez bb
összegű ajánlatot tev nek min sített ajánlattev vel szerz dést kötni, amennyiben ezen
szervezetet (személyt) az Ajánlatkér az írásbeli összegezésben megjelölte.
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III. FEJEZET:
SZERZ DÉSES FELTÉTELEK

25

AJÁNLATKÉR NEVE: SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7370 DÓZSA GYÖRGY U. 32.

VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS
[tervezet]
A Szerz dés tárgya: TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében a Sásdi
Gondozási Központ energetikai korszerűsítésének kiviteli munkái
amely létrejött egyrészről
Szerz déskötés és teljesítése során eljáró szervezet:
Levelezési címe:
Számlavezet pénzintézete:
Számlaszáma:
Azonosító szám (törzs-szám):
Adószáma:
Képvisel :

Sásd Város Önkormányzata
7370 Sásd, Dózsa György u. 32.
OTP Bank Nyrt. Sásdi Fiókja
11731111-15331933-10330009
724188
15724186-2-02
Rabb Gy z né polgármester

mint Megrendel (továbbiakban: Megrendel ), másrészt
másrészről:
Székhelye:
Számlavezet pénzintézete:
Számlaszáma:
Számlázási cím:
Adószáma:
Statisztikai jelz szám:
Cégjegyzék száma:
Aláírásra jogosult képvisel :
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

a továbbiakban együtt: Szerz d Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek
szerint:
I.
PREAMBULUM
1. A Megrendel , mint ajánlatkér 2017. december hó 05. napján TOP-3.2.1-15-BA1-201600008 azonosító számú projekt keretében a Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítésének kiviteli
munkái tárgyú, TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú pályázat keretében a
közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, a Kbt.
112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi
felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.
2. Megrendel a beruházással szemben támasztott alapvet műszaki, mennyiségi és szakmai
követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési
dokumentumban (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentum) részletesen meghatározta.
Vállalkozó ezen feltételeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban:
ajánlat) elfogadta. Beruházás alatt a Megrendel a jelen szerz dés tárgyát képez kivitelezési
feladatok összességét érti.
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3. Megrendel az ajánlatok mindenre kiterjed és részletes vizsgálatát követ en a közbeszerzési
dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket
is figyelembe véve 2017. […] hó […] napján írásban eredményt hirdetett. Megrendel
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattev – vagy amennyiben a Kbt.
131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az összegzés megküldését követ en el állt, a
nyertes ajánlatot következ legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített szervezet – Vállalkozó lett.
4. A Szerz dés célja, hogy meghatározza mindazon feltételeket, amelyek alapján a Szerz d
Felek az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított szolgáltatásokat, illetve
kötelezettségeket teljesítik.
5.

A Szerz d Felek el zetesen is deklarálják azon megállapodásukat:

5.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendel felé, hogy a Szerz désben meghatározott
építési beruházást kivitelezi és befejezi, az esetleges felmerül hibákat kijavítja, szükséges
kiegészít gyártmány terveket elkészíti a Szerz dés rendelkezéseinek megfelel en; és azt
működ képes állapotban átadja.
.2. Megrendel ezúton kötelezettséget vállal, hogy a Szerz désben el írt id pontokban és módon
a Szerz désben részletesen meghatározott díjakat – az ott meghatározott formában és ütemezés
szerint – a Vállalkozó részére megfizeti.
5.3. Vállalkozó köteles a szerz dés értelmében a Létesítményt szerz désszerűen, teljes körűen
műszakilag és min ségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar el írásoknak, műszaki
szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelel en a vállalt határid ben a szakvállalat
gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyek beszerezésénél közreműködni,
illetve valamennyi egyéb szerz déses kötelezettségét szerz désszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az
el bbi, a Létesítmény szerz désszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett
kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesítmény alatt a Megrendel a jelen szerz dés tárgyát képez és a műszaki leírásban
valamint a kiviteli tervdokumentációban meghatározott feladatok összességét érti.
5.4. Vállalkozó a Szerz déses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerz dés
elválaszthatatlan részét képez közbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel által a
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felel sségére ellen rizte,
az azokban foglalt tényeket, el írásokat ismeri. Vállalkozó a Létesítmény Egyösszegű Ajánlati
Árát ezen információk figyelembe vételével, kell en nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az
építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak
megfelel
és rendeltetésszerű használatához a megfelel
megjelenésű és min ségű
megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni
tudta.
5.5. Vállalkozó nyilatkozik továbbá, a közbeszerzési dokumentum átfogóan és kell alapossággal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvárást és el írást. Ennek áttekintése, megismerése
és tartalmi elsajátítása a kivitelez felel ssége. A szerz dés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy az
ajánlat kidolgozása során kell körültekintéssel járt el. Vállalkozó kijelenti, hogy a
tervdokumentáció kivitelezésre alkalmas, továbbá a Vállalkozó ajánlatában szerepl nettó ajánlati
ár a dokumentációban szerepl munkákat teljes körűen tartalmazza.
5.6. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz dés átalányáras jellegére figyelemmel Vállalkozó
kijelenti, hogy:
 megismerte a közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott műszaki
dokumentáció és költségvetés tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű
megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;
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 a rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció és költségvetés alapján az építési beruházást
szerz désszerűen, teljes körűen, műszaki és min ségi szempontból is kifogástalan
állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelel en készíti el;
 a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri.
6. Ilyen el zmények után a Szerz d Felek a közbeszerzési dokumentum részét képez
tervdokumentációna, és költségvetésnek valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlatának megfelel en az alábbiak szerint állapodnak meg:
II.
A SZERZ DÉS TÁRGYA
1. A Preambulumban leírtak alapján a Megrendel megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a
TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében a Sásdi Gondozási Központ energetikai
korszerűsítésének kiviteli munkái tárgyú beruházás kivitelezését a műszaki dokumentációban
meghatározott műszaki tartalommal és részletezettséggel.
2. A műszaki tartalmat a szerz dés részét képez
a) Tervdokumentáció, műszaki (feladat) leírás,
b) Vállalkozó ajánlata;
c) Vállalkozó által adott árazott költségvetés;
együttesen határozzák meg oly módon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmű el írásokat kell irányadónak tekinteni, ellentmondás esetén az alábbi
sorrend érvényesül azzal, hogy a sorrendben el rébb álló dokumentum rendelkezései megel zik a
sorban kés bb álló dokumentum rendelkezéseit (1. után 2., 2. után 3.).
Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerz déses megállapodás II.6. pontjában
meghatározott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.
3. A Kivitelezés során a kiviteli tervekben, valamint a költségvetési kiírásban megjelölt
esetekben – az egyes speciális teljesítési részekkel kapcsolatban, illetve a meglév tervekhez
további részletezést igényl en – szükségessé váló részletes gyártmány tervek elkészítése is
Vállalkozó feladata.
4. A Kivitelezés a Szerz désben rögzített építési munkálatokon túl – többek között – az
alábbiakat foglalja magába:
- a munkaterület átadást követ en állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó
dokumentációval kell alátámasztani,
- felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
- üzempróbák lefolytatása;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Megrendel nek átadja;
- az elkészült létesítmény szerz désnek, jogszabálynak, történ megfelel ségének igazolása,
- A Vállalkozó feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, amely a
létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelel ségi
igazolását köteles átadni,
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- átadási és megvalósulási terv elkészítése, továbbá a kazánhoz és a napelemhez üzemeltetési
és karbantartási kézikönyv elkészítése és átadása a Megrendel nek, 2 píralapú példányban
+1 pl. elektronikus (pdf.) formátumban
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képz d bontási törmelék és építési
hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelel ártalmatlanítása,
újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés
megkezdése el tti állapotnak megfelel helyreállítása;
- a környezetben, környez építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a
szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása,
- A Vállalkozó feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés
Kivitelezés alatt tehát Szerz d Felek a munkák teljességét értik azzal a céllal, hogy Vállalkozó
mindenfajta munkát a Szerz dés keretében köteles elvégezni – figyelemmel arra, hogy a
tervdokumentációt, az árazatlan költségvetést áttanulmányozta, azokat megvalósíthatónak tartja.
5. Jelen Szerz dés részét az alábbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerz déssel
együttesen értelmezend k:
a) Vállalkozási szerz dés
b) ____ db Kiegészít tájékoztatás
c) Tervdokumentáció,
d) A közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok
e) Közbeszerzési dokumentum és a Vállalkozó Ajánlata
f) Bármely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz d Felek megegyeztek
6. Vállalkozó szerz déses kötelezettséget vállal a Megrendel felé arra, hogy a Létesítményt
kivitelezi és befejezi, működ képes állapotban és el írt határid ben átadja, valamint az abban
rejl hibákat kijavítja a Szerz dés rendelkezéseinek megfelel en.
7. Megrendel ezúton szerz déses kötelezettséget vállal, hogy a Szerz désben el írt
id pontokban és módon a Szerz déses Árat kifizeti.
III.
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
1. Szerz d Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történ tájékoztatását
minden olyan körülményr l, amely a szerz dés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy kés bbi id ben teszi meg, mint ahogyan az bizonyíthatóan
tudomására jutott, elegend okot szolgáltat arra, hogy az együttműködési jószándékot a másik fél
kétségbe vonja és az esetet úgy min sítse, hogy az vitathatatlanul kimeríti a szerz désszegés
fogalmát.
2. Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendel t minden olyan körülményr l, amely jelen
szerz dés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határid ket érdemben érinti vagy
befolyásolja. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.
3. A Vállalkozó és a Megrendel a szerz dés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is
együttműködnek. Ennek megfelel en kell id ben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges
adatokat és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtésér l.
A teljesítést érint minden lényeges körülményr l haladéktalanul tájékoztatják egymást.
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IV.
MEGRENDEL

JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Állapotfelmérés
1. Vállalkozó a munkaterület átadását megel z en állapotfelmérést köteles végezni, melyet
fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, mely dokumentáció zéró dokumentációnak
min sül. Az állapotfelmérésr l készült dokumentumok a zéró dokumentáció részét képezik.
Munkaterület átadása
2.

A munkát a Megrendel által kijelölt helyen kell elvégezni.

3. Megrendel köteles Vállalkozónak a helyszín hozzáférhet ség jogát a jelen szerz dés
aláírását követ en megadni azzal, hogy Vállalkozó munkavégzésre csak a jogszabályi el írásokban
meghatározott munkakezdésre vonatkozó bejelentési kötelezettséget követ en az ott írt határid
betartásával jogosult, ezen id pontig kizárólag a munkakezdéshez szükséges el készületek
végezhet ek. Megrendel a munkahelyet alkalmas állapotban köteles a Vállalkozó rendelkezésére
bocsátani.
A munkakezdés tervezett id pontjáról a Vállalkozónak 5 nappal korábban tájékoztatnia szükséges
a Megrendel t és a Műszaki ellen rt. A munka csak a Műszaki ellen r írásos engedélyével
kezdhet meg.
4. Megrendel köteles minden birtokában lév és a teljesítésre vonatkozó adatot a munkaterület
átadásával egyidejűleg Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
5. Munkaterület átadásának feltétele: a Megrendel
munkakezdési engedély kiadása.

által megnyitott építési naplóban a

A Megrendel jogai
6. Megrendel jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellen rizni, de az ellen rzés a Vállalkozó
szerz désszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felel sség alól, ha
Megrendel az ellen rzést elmulasztotta vagy nem megfelel en végezte el.
7. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz dés, illetve a
Megrendel utasításai szerint köteles eljárni. Megrendel utasítása nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé.
8. A Megrendel csak a közbeszerzési dokumentum részét képez tervdokumentációban,
feladat leírásban és a költségvetésben meghatározott, a mindenkor érvényes magyar
szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelel teljesítést fogad el.
Amennyiben a vállalt munka min sége a vonatkozó el írásoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, úgy Megrendel kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik a szerz dés szerinti
min ség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített min ségben elfogadja.
9. Amennyiben a Vállalkozónak jelen szerz désben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepl , a teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, az információ igényér l a
Megrendel t haladéktalanul értesítenie kell. A Megrendel vállalja, hogy a Vállalkozó által
ésszerűen kért, a szerz désszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot,
hozzájárulást a lehet legrövidebb ésszerű határid n belül – késedelem nélkül – a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja.
10. Megrendel a vállalkozói díj megfizetésével a jelen vállalkozási szerz dés teljesítése során
keletkez , szerz i jog védelme alá es alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások
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átdolgozására is, melyr l Vállalkozó az alvállalkozóit és harmadik személyeket is köteles
tájékoztatni, valamint szerz déseiben ezen szerz déses feltételt szerepeltetni.
11. A Szerz désben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történ
átruházása kizárólag a Támogató el zetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható.
Megrendel munkavállalói
12. Megrendel felel s azért, hogy munkavállalói és a többi vállalkozója a helyszínen
együttműködjön a Vállalkozóval.
Megrendel pénzügyi intézkedései
13. Megrendel Vállalkozó kérelmének kézhezvételét követ 8 napon belül köteles igazolni,
hogy a Vállalkozó követelésének kiegyenlítése tárgyában a pénzügyi intézkedések elkezd dtek és
folyamatban vannak.
Megrendel követelései
14. Ha a Megrendel nek Vállalkozóval szemben követelése keletkezik a jelen Szerz dés alapján,
úgy arról köteles a Vállalkozót, valamint a Műszaki ellen rt haladéktalanul a követelését
alátámasztó adatokkal együtt értesíteni.
V.
VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
Vállalkozó általános kötelezettségei
1. Szerz d Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendel vel kötött szerz désben
foglalt munkákat a megjelölt határid ig a közbeszerzési dokumentumnak, az ajánlatok
kidolgozására adott id alatt feltett kérdésekre megadott válaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabványoknak és műszaki irányelveknek, technológiai el írásoknak megfelel en
elvégezni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartásához a
Megrendel nek kiemelt érdeke fűz dik.
2. A Létesítményen el kell végeznie minden olyan munkát, amelyet a Szerz dés magában foglal,
továbbá minden olyan munkát amely - bár a szerz désben nem szerepel – a Létesítmény
stabilitásához, befejezéséhez, biztonságos és helyes üzemeltetéséhez szükséges.
Az elvégzend munka magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan a bontási munkát,
földkiemelést, ágyazatkészítést, a burkolat bontását és szakszerű helyreállítását, a kiszoruló földés bontott anyag (aszfalt, beton, k , támfalelem, hordalék, omladék, cs , stb.) elszállítását,
tömörítést, valamint a munkaterület lehatárolását, szalagozását, a kiegészít biztonsági
véd építményeket.
A 4/2002. (II.20.) SzCsM - EüM együttes rendelet alapján - a munkaterület eredeti állapotának
visszaállításáig - a forgalomelterel eszközök (táblák, lámpák), a munkaterület és a kiegészít
biztonsági véd építmények ellen rzését, éjszakai megvilágítását (adott esetben) minden ide
vonatkozó jogszabályi kötelmek vállalásával együtt.
3. A Vállalkozó a Létesítmény szerz désszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett
kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerz dés XII. 1. pontjában foglaltakra.
4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a bizonyítottan Vállalkozó hibájából keletkezett
meghibásodás, ill. működési rendellenesség vonatkozásában a Megrendel írásbeli értesítését l
számított 24 órán belül megkezdi a hiba elhárítását.
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5. A Vállalkozó felel s minden helyszínen zajló tevékenység szakszerűségéért, állékonyságáért
és biztonságáért, továbbá minden építési módszerért és a teljes Létesítményért.
6. A Vállalkozó köteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden szükséges
intézkedést annak biztosítására, hogy a Megrendel számára megvalósult felújított Létesítmény
rendeltetésszerűen használható legyen.
7. Amennyiben Vállalkozó a munkavégzés során a tervdokumentációtól, feladat leírástól vagy
költségvetést l el kíván térni, úgy a beépítend anyagokat, és az alkalmazni kívánt technológiát
köteles a Megrendel által megbízott Műszaki ellen rrel, Tervez vel és a Megrendel vel
el zetesen jóváhagyatni. A Műszaki ellen r a Tervez és a Megrendel jóváhagyását írásban adja
meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felel sségét nem csökkenti.
8. A jelen pontban meghatározott eltér teljesítés szerz désmódosítás keretében szabályozható
jogszerűen amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatározott feltételei fennállnak.
Egyenértékű termék, típus, technológia megajánlása esetén az egyenértékűséget Vállalkozó külön
dokumentumokkal alátámasztottan megfelel módon, bármely megfelel eszközzel köteles
bizonyítani, hogy a szabványnak megfelel termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel a
Megrendel által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.
Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában a Vállalkozót vita esetén bizonyítási
kötelezettség terheli.
A Megrendel
egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a
tervdokumentációban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot
nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos
jogszabályoknak meg kell felelniük.
A Vállalkozó az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén
- saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére.
Szerz d felek kijelentik, hogy az árazott költségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
egyenértékűség megállapításánál a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 28. § (2)-(3)
bekezdésében rögzítettek szerint járnak el.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján Megrendel kijelenti, hogy jelen szerz désben
maghatározott el írások Vállalkozó általi teljesítése esetén a megvalósítás során a közbeszerzési
ajánlatában megnevezett termékkel egyenértékű terméket is elfogad
9.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, hogy a munkaterülettel szomszédos
létesítményekben a kivitelezés megvalósítása során kárt nem okoz. A Vállalkozó a kötelezettségek
megszegésével akár Megrendel nek, akár harmadik személynek okozott károkért teljes körű
anyagi felel sséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal összhangban Vállalkozó mentesül a
felel sség alól, ha bizonyítja, hogy szerz désszegést ellen rzési körén kívül es , a szerz déskötés
id pontjában el re nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megvalósítása során a
szomszédos ingatlanok használóinak szükségtelen zavarása nélkül eljárni. A szerz dés teljesítése
során a Ptk. szerz désen kívül okozott kártérítésre vonatkozó szabályai is irányadók
10. Vállalkozó érdekkörében felmerült okból bekövetkezett olyan károk tekintetében, amelyek
Megrendel vel szemben kerülnek érvényesítésre, és Megrendel ez alapján bármilyen jogcímen és
összegben marasztalásra kerül, vagy megtérítésre köteles, úgy ezen költségek megfizetése alól
Vállalkozó köteles a Megrendel t mentesíteni, és a jogosultnak helyette maga teljesíteni.
11. Megrendel
kártérítés
jogcímén
jogosult
Vállalkozótól
a
szerz désszegés
következményeként, a szerz dés nem teljesítése, vagy nem szerz désszerű teljesítése miatt más
Vállalkozó igénybevétele esetén a jelen szerz désben meghatározott vállalkozói díj és az új
Vállalkozási szerz dés alapján Megrendel t terhel vállalkozói díj különbözetét Vállalkozóval
szemben érvényesíteni.
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12. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz dés, illetve a
Megrendel utasításai szerint köteles eljárni. Ha Megrendel célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából ered
kárért a Vállalkozó felel s. Ha a Megrendel a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a
Vállalkozó a szerz dést l elállhat. Ha nem áll el, a Megrendel utasítása szerint a Megrendel
kockázatára köteles a munkát elvégezni.
13. A Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges a
kivitelezés során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és környezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) el írások betartásáról.
Vállalkozó felel s minden olyan kárért és költségért, amely a jelen pontban meghatározott
kötelezettségeinek megszegéséb l vagy a fent hivatkozott el írásoknak nem megfelel
teljesítéséb l származik.
14. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége folyamán veszélyes hulladék keletkezik, köteles azt a
225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet, és annak módosításai, értelmében tárolni, kezelni.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 27/2008. (XII.3.) KvVm-EüM együttes rendeletben, és
annak módosításaiban el írt zajterhelési értéket nem lépheti túl.
15. A Vállalkozó felel ssége a Megrendel vel szemben kiterjed
- az általa aláírt kötelezettség vállalásokra;
- az érvényben lév szabályokra;
- a szakma szabályaira.
16. A Vállalkozó felel s a munkaterületen épített dolgok meg rzéséért, ide értve az általa,
megel z en létrehozottakat vagy a más vállalkozók által készítetteket, egészen azok átvételéig.
17. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy
használati jogát jogszerűen szerezte és gyakorolja. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a maga,
alvállalkozói és beszállítói nevében a Megrendel felé, hogy a szükséges felhasználási
engedélyeket saját hatáskörben és költségén beszerzi.
18. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendel t, ha a Megrendel vel szemben bárki bármi
nemű követelést támasztana, vagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok, szerszámok,
gyártási eljárások tulajdona, felhasználhatósága, vagy bárki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy márkanév általi védettség kapcsán bárminemű igénnyel élne.
19. A Vállalkozó – az alvállalkozóira is kiterjed en – kötelezettséget vállal arra, hogy a
munkálatokban, csak olyan munkavállalók vegyenek részt, akinek az alkalmazása a hatályos
jogszabályokban mindenben megfelel. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartásához a Megrendel nek kiemelt érdeke fűz dik.
20. A Vállalkozó felel s a teljesítéshez szükséges elegend számú és szaktudású személyzet
biztosításáért. Vállalkozó felel s az alkalmazottainak magatartásáért a teljesítés helyén.
21. A Szerz d Felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarására csak a Műszaki
ellen r engedélyével kerülhet sor. A Vállalkozó a Műszaki ellen rt az eltakarás el tt 3
munkanappal köteles értesíteni. A Vállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt
feltárni. A helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatban
álláspontja téves volt.
Amennyiben a Vállalkozó az adott munkarészt engedély nélkül eltakarja, a feltárás költsége akkor
is t terheli, ha az eltakart szerkezet megfelel nek bizonyul.
Megrendel t abban az esetben terheli a feltárás költsége, ha képvisel je (Műszaki ellen r) az
értesítés ellenére sem ellen rizte a jelzett id ben az eltakarandó szerkezetet.
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22. A Vállalkozó köteles a szerz dés teljesítésének teljes id tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel számára megismerhet vé tenni és Megrendel t haladéktalanul értesíteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti ügyleteir l.
23. A Vállalkozó - amennyiben külföldi adóillet ségű – köteles a szerz déshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illet sége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
24.
Vállalkozó köteles az építkezési munkaterületet elhatárolni, és a munkaterületre
illetéktelen személyek belépését megakadályozni.
25.
Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
26.
A kiviteli munka során harmadik félnek okozott kár megtérítése és az ezzel kapcsolatos
valamennyi ügyintézés Vállalkozó feladata Megrendel tájékoztatása mellett.
27.
A Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási id alatt a Megrendel által közölt hibát kijavítja, az
üzemelést gátló, életveszélyt okozó hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavítását azonnal
megkezdi. Egyéb nem életveszélyt okozó vagy üzemelést gátló hiba esetén 8 napon belül
megkezdi a hiba kijavítását.
28.
Amennyiben Vállalkozó Megrendel kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,
írásban megtenni.
Vállalkozó képvisel je
29. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerz désben megjelölt képvisel jét felruházta minden
hatáskörrel, amely szükséges ahhoz, hogy nevében a szerz dés szerint cselekedjen.
Vállalkozó a Műszaki ellen r el zetes értesítése nélkül nem vonhatja meg képvisel jének
kinevezését és nem nevezhet ki új személyt.
A képvisel nek feladata a Vállalkozó munkájának irányítása és amennyiben a helyszínen nincs
jelen, úgy köteles megfelel helyettesít személyt kinevezni, és err l a Műszaki ellen rt értesíteni.
Vállalkozó képvisel je bármely alkalmas személyre átruházhat bármilyen jogkört, feladatot és
hatáskört, mely átruházás a Műszaki ellen r értesítését követ en lép hatályba és az bármikor
visszavonható.
Alvállalkozók
30. A Vállalkozó az Ajánlatában meghatározott teljesítési részekben jogosult alvállalkozókat
igénybe venni. A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasságának igazolásában. Ha a
Vállalkozó a munkát – az ajánlatában nem nevesített – alvállalkozó bevonásával végzi, arról
köteles el zetesen tájékoztatni a Megrendel t, az alvállalkozók teljesítésbe történ bevonása,
illet leg az alvállalkozók személyének módosítása tekintetében a Vállalkozónak a Kbt. 138. § (2)(4) bekezdését alkalmazva kell eljárnia. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók
fentiek szerinti jogszerű igénybevételéhez a Megrendel nek kiemelt érdeke fűz dik.
31. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel s minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.
32. Vállalkozónak minden alvállalkozó munkájának tervezett kezdési id pontja el tt és a
helyszínen történ munkák megkezdése el tt legalább 1 munkanappal értesítenie kell a Műszaki
ellen rt.
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33. A Vállalkozó kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapján:
 A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni
……………………………. (részletezve)
 A szerz déskötéskor már ismert alvállalkozók megnevezése, székhelye:
………………………………… (részletezve)
34.
Vállalkozó kijelenti, az ajánlatában tett nyilatkozatával (3. értékelési részszempont)
összhangban a teljesítésben az alábbi szakemberek működnek közre:
27.1 az építési szakterületen tapasztalattal rendelkez szakember
neve: ………….. többlet szakmai tapasztalata …………………… hónap
27.2 az építménygépészeti szakterületen tapasztalattal rendelkez szakember
neve: ………….. többlet szakmai tapasztalata …………………… hónap
35. A Vállalkozó a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz dés
teljesítésének id tartama alatt - a Megrendel nek bejelentett és elektronikus építési naplóban
rögzített - alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerz dés értékének
65%-át. Felek egyez en adják el , az alvállalkozóknak a szerz dés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerz dés általános forgalmi adó
nélkül számított ellenértékéb l.
A Vállalkozó a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapján kötelezettséget vállal arra, hogy teljesítés
id tartama alatt a szerz déskötést követ en bevonni kívánt alvállalkozóját Megrendel részére
bejelenti és ezzel együtt nyilatkozik arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó kizáró
okok hatálya alatt nem áll, továbbá az épít ipari kivitelezési tevékenységet végz alvállalkozó
rendelkezik a letelepedés szerinti nyilvántartásba vétellel.
Amennyiben az alvállalkozó(k)hoz kapcsolódó bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
építési naplóban történ rögzítési kötelezettségét megsérti, úgy az a Kbt. 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapján ezt súlyos szerz désszegésnek min sül és Megrendel jogosult azonnali
hatállyal írásban felmondani a szerz dést.
Jelen szerz dés elválaszthatatlan részét képezi az indikatívnak min sül alvállalkozó(k) százalékos
és/vagy pénzügyi részvételének arányát részletez melléklet, melynek módosítását a Vállalkozó az
alvállalkozó(k) igénybevétele el tt 5 munkanappal korábban köteles bejelenteni, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (5) bekezdésére.
Kitűzés
36. Vállalkozó a Létesítmények kitűzését a tervdokumentációban rögzített eredeti alappontvonalak és –szintek szerint végzi. Vállalkozó felel s a Létesítmény minden részének megfelel
elhelyezéséért és köteles kijavítani minden, a Létesítmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben,
vagy nyomvonalában lév hibát.
Biztonsági eljárások
37. Vállalkozó köteles:
 betartani minden alkalmazandó biztonsági el írást;
 gondoskodni minden helyszínen tartózkodó személy biztonságáról;
 legnagyobb gondossággal eljárni azért, hogy a helyszínt és a Létesítményt tisztán tartsa a
szükségtelen akadályoktól, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;
 gondoskodni a Létesítmény elkerítésér l, világításáról, rzésér l és védelmér l, mely a
befejezésig és átvételig tart;
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 biztosítani minden ideiglenes Létesítményt (beleértve az útvonalakat, járdákat, biztonsági
berendezéseket) és kerítéseket, amelyekre szükség lehet a Létesítmény kivitelezése miatt, a
szomszédos területek tulajdonosi, lakossági és közösségi használatának és védelmének
szempontjából.
El re nem látható fizikai körülmények
38. Fizikai körülményeken olyan természeti körülményeket, mesterséges és más akadályokat és
szennyez anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vállalkozó a Létesítmények kivitelezésekor a
helyszínen találkozik, beleértve a talajfelszín alatti és víztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat, mely utóbbi a vis-majorra vonatkozó el írások alapján kerül megítélésre.
39. Ha a Vállalkozó kedvez tlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket el re nem láthatónak ítél,
akkor err l a tényr l a lehet legrövidebb id n belül értesítenie kell a Műszaki ellen rt és a
Megrendel t. Az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapján az el re nem láthatónak min sül, valamint Vállalkozónak ebb l ered en esetlegesen
felmerül költség, illetve határid hosszabbítási igényét is.
40. A Műszaki ellen r köteles a Vállalkozó értesítését ellen rizni és annak elfogadására vagy
elutasítására a Megrendel nek javaslatot tenni.
41. A Vállalkozó értesítésének elbírálásáig is köteles a Létesítmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelel ésszerű és helyes intézkedésekkel a Műszaki ellen r utasításait követve
folytatni.
Úthasználati jog és szolgáltatások
42. Vállalkozó visel minden olyan különleges és/vagy ideiglenes úthasználati jog, közterület
foglalás költségét és díját, amelyre Vállalkozónak szüksége lehet, a település közigazgatási
területén kívüli helyszín, illetve magánterület megközelítése kivételével. Vállalkozó köteles a
megközelít utak, szükséges közterületek megfelel ségér l és használhatóságáról meggy z dni és
azokat rongálódástól megóvni. Az úthasználatra vonatkozó el írások megszegésével okozott
kárért kizárólag Vállalkozó felel s, és köteles az el írások megszegése estén a beruházáshoz
igénybe vett utak helyreállítására. Amennyiben az szükséges, a behajtási engedély(ek) igénylése
Vállalkozó feladata és költsége.
Áruk szállítása
43. Az áruk szállítását Vállalkozó a lakosság és az intézmény nyugalma zavartalanságának
biztosítása mellett köteles végezni. Vállalkozó felel s minden áru és más dolog csomagolásáért,
berakodásáért, szállításáért, kirakodásáért, tárolásáért és megóvásáért, amely a Létesítményhez
szükséges. Vállalkozó felel s minden olyan kárért, amely a jelen pontban meghatározott
kötelezettségeinek megszegéséb l vagy nem szerz désszerű teljesítéséb l származik. A behajtási
engedély(ek) igénylése Vállalkozó feladata és költsége.
Vállalkozó eszközei
44. Vállalkozó felel s minden eszközéért. Vállalkozó köteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszköz használatához szükséges.
Környezetvédelem
45. Vállalkozónak minden t le telhet t meg kell tennie azért, hogy a környezetet mind a
munkaterületen, mind azon kívül megvédje, és hogy csökkentse a tevékenysége által okozott
szennyez dés, zaj és egyebek miatt keletkezett kárt.
Vállalkozó köteles a környezetvédelmi jogszabályokban el írtak betartására, különös tekintettel
munkavégzésére vonatkozó határértékek (zaj, por) szem el tt tartására.
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Vállalkozó igazolja a kibontott anyag elszállítását, környezetkímél módon történ elhelyezését.
Közüzemi díjak
46. Az ideiglenes energia és/vagy vízellátás biztosítása a Megrendel feladata és költsége.
Megvalósulási dokumentumok
47.
Vállalkozónak Megvalósulási dokumentációt kell elkészítenie 2 papíralapú példányban +1
pl. elektronikus formátumban (pdf), formátumban, bemutatva a megvalósított Létesítményt, és
melynek 1 példányát át kell adnia a Műszaki ellen rnek átnézés céljából.
A műszaki ellen r által jóváhagyott megvalósulási dokumentáció kerül átadásra a Megrendel
részére..
Megrendel a jelen pontban írt vállalkozói kötelezettség teljesítéséhez a terveket pdf.
formátumban átadja.

VI.
A MUNKATERÜLET ÉS MUNKABIZTONSÁG
1. A Megrendel köteles a II. pontban meghatározott munkatevékenységhez szükséges
munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
2. A Vállalkozó köteles az adott munkaterületen a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tűzés vagyonvédelmi- el írások szigorú betartására. Ennek megszegéséb l ered károkért a
Vállalkozó teljes felel sséggel tartozik – vétkességi alapon –, amelynek beálltakor az semmilyen
módon és mértékben a Megrendel re át nem hárítható.
3. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes id tartamára intézkedési jogosultsággal rendelkez
felel s műszaki vezet t, vagy felel s vezet t biztosítani, illetve annak távolléte idejére helyettest
kinevezni, aki hasonlóképpen jogosult intézkedni.
4. A Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a
biztonságos és az egészséget nem veszélyeztet munkavégzés feltételei minden tekintetben személyi, tárgyi, környezeti tényez k – biztosítva vannak.
5. A Vállalkozónak – mint önálló munkáltatónak – a munkaterület átvételét követ en
kötelessége a kivitelezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával végezni,
illet leg végeztetni.
6. Amennyiben a Megrendel felel s vezet je, vagy a munkabiztonsági szakembere
munkabiztonsági, közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tűz-, vagy környezetvédelmi
mulasztásokat, hiányosságokat, szabálytalanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységével
kapcsolatban, a következ pontokat érvényesítheti:
- A Vállalkozó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek elhárítására
irányuló tevékenységek kivételével.
- A Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendel
képvisel jével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendel
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni,
valamint
- Az ellen rzés költségét Vállalkozóra terhelni és
- Felülvizsgálni a további együttműködés lehet ségét.
7. A munkaterületen ellen rzést végz hatóságok vizsgálatainál a vizsgálat során meghatározott
kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem tartásával okozott károk
miatt Megrendel jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni.
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8. Megrendel kérésére a Vállalkozó munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi adataira
vonatkozóan az adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói
adatszolgáltatásból ered károk miatti kárigényét Megrendel a Vállalkozó felé érvényesíti.
9. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi
el írásokban meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendel nek az ebb l
ered kárát köteles megtéríteni.
10. Vállalkozó a végzett tevékenységét l, a munkahely jellemz it l, a munkaeszközökt l, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függ en, az általa átvett munkaterületeket az esetlegesen
keletkezhet tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendel ez irányú
észrevételét haladéktalanul teljesíti.
11. Vállalkozó az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a
tevékenységéb l származó hulladékokat gyűjteni, kezelni, elszállítani.
12. Vállalkozó a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozó dolgozói által okozott
tűzesetet, környezetszennyezést a Megrendel nek is tartozik bejelenteni.
13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendel vel szemben a bekövetkezett
munkabalesettel, káresettel kapcsolatban semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felel sség
áthárítási követeléseket nem támaszthat.
14. Az egyéni véd felszerelésekr l Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére. Amennyiben
a Vállalkozó a szükséges egyéni véd eszközöket nem biztosítja, azt a Megrendel a Vállalkozó
terhére (azonnali leszámlázás mellett) biztosíthatja. Egyéni véd eszközök hiányában semmilyen
munkavégzés nem folytatható.
15. Vállalkozó köteles munkavállalóit munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni,
melyet külön jegyz könyvben dokumentálni kell..
16. Vállalkozó köteles az általa felhasznált anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjait a
felhasználás el tt a Megrendel kérésére Megrendel felel s vezet jének bemutatni, annak
másolati példányát átadni.
VII.
M SZAKI ELLEN R
Műszaki ellen r feladata és hatásköre
1.

A műszaki ellen ri feladatok ellátására a Műszaki ellen rt a Megrendel biztosítja.

2. Műszaki ellen rnek nincs hatásköre a Szerz dés megváltoztatására.
3. A Műszaki ellen r gyakorolhatja a Szerz désben meghatározott hatáskörét azzal, hogy
amennyiben a Műszaki ellen r köteles a Megrendel jóváhagyását kérni egy bizonyos hatáskör
gyakorlása el tt, úgy arról a Megrendel a Műszaki ellen r megkeresését követ en köteles
nyilatkozni.
4. Műszaki ellen r kötelezettségeit másra nem ruházhatja át, köteles a kivitelezés során
személyesen közreműködni.
Műszaki ellen r utasítása
5. A Műszaki ellen r a Létesítmény kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges
mértékben a Szerz déssel összeegyeztethet módon jogosult írásban, a Megrendel egyidejű
értesítése mellett a Vállalkozónak utasítást adni, azonban az utasítás nem eredményezheti a
Szerz dés megváltozását.
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6. Amennyiben a Vállalkozó a Műszaki ellen r állásfoglalását kéri, köteles azt 3 munkanapon
belül részletesen megadni. Amennyiben a válaszadási határid nem kerül betartásra, a megadott
határid t meghaladó napok számával a kivitelezés id szaka kötbérfizetés nélkül
meghosszabbodik.
Műszaki ellen r leváltása
7. Amennyiben a Műszaki ellen r személyében a jogviszony fennállása alatt változás következik
be, úgy err l Megrendel köteles a Vállalkozót haladéktalanul, a változás bekövetkeztét l
számított legkés bb 5 munkanapon belül értesíteni. Az értesítés elmulasztásából ered kárért
Megrendel felel s.
VIII.
BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS
Kivitelezés módja
1. Vállalkozónak a kivitelezést a Szerz désben meghatározott módon, megfelel
szakszerűséggel és gondossággal, a szakvállalat felel sségével és gyakorlatával megfelel en
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.
Ellen rzés
2. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendel személyzete minden indokolt id ben - a
munka- és balesetvédelmi el írások betartása mellett - hozzáférhessen a helyszín összes részéhez
és a kivitelezés id tartama alatt ellen rizhesse a Vállalkozó munkavégzésének szükségtelen
zavarása nélkül.
Elutasítás
3. Ha a megvizsgálás, ellen rzés, mérés eredményeként bármely anyagot vagy a kivitelezést
hiányosnak, és a szerz déssel össze nem egyeztethet nek találtak, akkor a Műszaki ellen r
elutasíthatja azokat, a Vállalkozót megfelel indokolással értesítve. Vállalkozó ezután
haladéktalanul köteles kijavítani a hiányosságot és biztosítani, hogy az elutasított tétel eleget
tegyen a Szerz désnek.
IX.
A TELJESÍTÉS HELYE, TELJESÍTÉSI HATÁRID
1.

A szerz dés hatályba lépése: A szerz dés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.

2.

A teljesítés helye: 7370 Sásd, Arad u. 1, hrsz: 312.

3. A munkavégzés megkezdése: A Vállalkozó a munkavégzést a munkaterület átadásának
id pontjától jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
foglaltakra is.
Teljesítési határid
2. A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes id pontja: 2018.09.30. napja,
figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
Vállalkozó el teljesítésre jogosult.
3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerz dés II. pontjában meghatározott építési
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munkákat - a Létesítmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szükséges
ahhoz, hogy a Létesítmény szerz désszerűen használható legyen, valamint a Szerz désben
meghatározott egyéb kötelezettségeit elvégzi. Vállalkozó el teljesítésre jogosult. A Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy a teljesítési határid betartásához a Megrendel nek kiemelt érdeke fűz dik.
X.
A LÉTESÍTMÉNY ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
Létesítmény átvétele
1. A Létesítményt a Megrendel nek át kell vennie akkor, amikor az a szerz désben leírtaknak
megfelel en elkészült.
Vállalkozó a Műszaki ellen rt és a Megrendel t az átadás-átvételi eljárás megindítását megel z 8
nappal köteles írásban értesíteni arról, hogy a Létesítményt befejezi, készen áll az átadásra, azt
készre jelenti.
Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak a Megrendel vel és a Műszaki ellen rrel egyeztetett
id pontra kell kitűznie. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása a műszaki átadás-átvételi
eljárás id tartama alatt a Műszaki ellen r feladata.
2. Műszaki ellen r a Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárására
vonatkozó jegyz könyvet - feltüntetve azon a teljesítés id pontját - akkor adja ki, amikor a
Létesítmény a Szerz désnek megfelel en, az esetleges kisebb, a Létesítmény használatának célját
és biztonságát nem befolyásoló, hiányzó munkát és hibát kivéve elkészült. Ennek hiányában az
átadás-átvételi jegyz könyv kiadását indokolással ellátva visszautasítja és megjelöli azokat a
munkákat, amelyet a Vállalkozónak el kell végeznie a jegyz könyv kiadásához. A Vállalkozó a
visszautasításban megjelölt munkákat köteles elvégezni, miel tt újabb értesítést küldene az átadásátvételre vonatkozóan.
A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követ en jogosult Megrendel t l
teljesítési igazolás kiállítását kérni.
A Felek kötelesek a tervezett befejezés id pontjában a munkákat megvizsgálni, és
jegyz könyvben valamennyi hibát feltüntetni. A Vállalkozó köteles valamennyi, a jegyz könyvben
feltüntetett hibát a jegyz könyvben meghatározott id n belül kijavítani. Ha a hiba kijavításával
kapcsolatos munkák a véghatárid hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a
Megrendel nek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni. Teljesítési igazolás kiállítására csak a
hibák maradéktalan megszüntetése esetén kerülhet sor.
3. A Vállalkozó köteles a Megrendel nek tételes teljesítmény nyilatkozatot átadni minden
felhasznált anyagról.
4. A Szerz d Felek az átadás-átvételr l kötelesek teljesítési jegyz könyvet felvenni, amely
megfelel módon igazolja Vállalkozó szerz désszerű teljesítését.
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján a teljesítési
jegyz könyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelent sek lehetnek, így
különösen
a) az eljárás kezdetének és befejezésének id pontját,
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvev k nevét, megnevezését, részvételi min ségét,
c) az építtet által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d) az építtet észrevételeit a szerz désben foglaltak teljesítésér l,
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és min ségi hibák, hiányok,
hiányosságok megnevezését (jelent sebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyz könyv
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mellékletét képez külön hiánypótlási jegyz könyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthet ),
f) a hibás munkarészekre es költségvetési összegeket,
g) a jogszabályban el írt nyilatkozatokat,
h) az építtet döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
i) az építtet döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér,
valamint
j) a résztvev k részér l a jegyz könyv jóváhagyását.
5. A Műszaki ellen r és a Megrendel által kitűzött id pontra Vállalkozó köteles saját
költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illet leg megszüntetésér l gondoskodni.
Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendel t, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött
határid letelte el tt kijavításra, illet leg megszüntetésre kerültek.
6. Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illet leg megszüntetését a kitűzött
határid re sem végzi el, úgy Megrendel jogosult azokat a Vállalkozó költségére külön írásbeli
felszólítás nélküli elvégeztetni.
7. Az átadás-átvétel akkor tekinthet lezártnak, ha a Műszaki ellen r és a Megrendel a műszaki
átadás-átvételi jegyz könyvben a szerz dés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja,- figyelemmel Ptk. 6:247.§ (3) bekezdésére is.
8. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását megel z en Vállalkozó köteles
bármilyen megmaradt eszközét, maradék anyagot, törmeléket, hulladékot és ideiglenes
létesítményt, felvonulási épületeket a helyszínr l haladéktalanul eltávolítani. Amennyiben
Vállalkozó ezen kötelezettségét ésszerű id ben Megrendel felszólítása ellenére nem teljesíti, úgy
azt Megrendel maga jogosult a Vállalkozó költségén elszállítani.
9. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján a Megrendel , amennyiben Vállalkozó írásbeli
értesítésére (készre jelentés) a szerz désben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott
határid t követ 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a–
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül nem fejezi be, úgy a Vállalkozó kérésére
a teljesítésigazolást köteles kiadni.
10. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy év elteltével, valamint a jótállási kötelezettség
lejártát megel z 1 hónappal a kivitelezési munkát a jelen fejezetben foglaltak szerint újból meg
kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás).
A Megrendel készíti el az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót és a Műszaki
ellen rt.
Az utófelülvizsgálati eljárás keretében megállapított jótállási kötelezettség alá es hibákat,
hiányokat Vállalkozó köteles a felülvizsgálati eljárás keretében meghatározott határid keretében
kijavítani, melynek elmaradása esetén Megrendel jogosult a XII.2. pontban foglaltak szerint
eljárni.
XI.
ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Szerz d Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerz dés II. pontja szerinti
feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó […] HUF azaz […] forint vállalkozói díj
(továbbiakban: vállalkozói díj)+ Áfa illeti meg.
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a Szerz dés teljesítése során kizárólag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével összhangban jogosult további költséget elszámolni.
Az építési beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok el írásai szerint történik (2007.
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évi CXXVII. törvény),
Megrendel kijelenti, hogy a beruházás nem hatósági engedélyköteles.
2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatározottak valamint az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában
rögzítettek, azaz amennyiben nyertes ajánlattev nem szerepel a köztartozásmentes adózók
adatbázisában, abban az esetben a tényleges kifizetés id pontjától számított 30 napnál nem
régebbi nemlegesnek min sül együttes adóigazolást kell benyújtania a számla mellékleteként.
3. Megrendel az építési-kivitelezési munkák megvalósítására tartalékkeretet biztosít kizárólag
az indokolt és el re nem látható körülmények felmerülése esetén, figyelemmel a 322/2015.
(X.30.) Kormányrendelet 20. § rendelkezéseire. A tartalékkeret mértéke: A szerz dés szerinti
teljes nettó ellenszolgáltatás max. 10%-a.
4.

El leg

4.1 A Megrendel az el leg igénylése kapcsán a Kbt. 135. § (7) bekezdését tekinti irányadónak.
4.2. A Megrendel jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapján a szerz désben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelel összegű, de legfeljebb 75 millió (hetvenötmillió) forint el leg
igénybe vételének lehet ségét biztosítja.
4.3. Az el leget a Megrendel a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal összhangban, legkés bb az építési munkaterület átadását követ 15 napon belül
köteles kifizetni.
4.4. Az el leg visszafizetése, annak igénylése esetén – a végszámlából, az el leg 100 %-ának
megfelel összeg levonásával történik.
5. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerz désben megjelölt
vállalkozói díj a szerz dés tárgyát képez feladat szerz désszerű teljesítéséhez kapcsolódó
valamennyi költség, díj (ideértve az esetlegesen a Szerz dés teljesítése során létrehozott, szerz i
jog hatálya alá tartozó alkotás tekintetében fizetend felhasználási díjat), adó, és egyéb közterhek
jogszabályi el írásoknak megfelel teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. Vállalkozó kötelezettséget
vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is
megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi el írásoknak megfelel teljesítését.
6. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj fix díj, mely valamennyi, a szerz dés tárgyát
képez kivitelezési munkához szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. A vállalkozói díj
tételezését és műszaki tartalmát a szerz dés elválaszthatatlan mellékletét képez költségvetés
tartalmazza.
7. Megrendel a teljesítés elismerésér l legkés bb a teljesítés vagy az err l szóló írásbeli
értesítés kézhezvételét követ 15. napig köteles írásban nyilatkozni (teljesítési igazolás) és a
Vállalkozó a teljesítéshez kapcsolódó számlá(ka)t ezt követ en, a végszámlát a sikeres műszaki
átadás-átvételét igazoló jegyz könyv(ek) aláírását követ en jogosult benyújtani.
A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az el leg és a
részszámlák alapján történ kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerz dés általános
forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.
A számlák melléklete minden olyan irat, igazolás, nyilatkozat, amely az elszámolás hitelességét és
esedékességét alátámasztja.
8. Szerz d Felek kijelentik, hogy jelen szerz dés id tartama alatt Vállalkozó 3 db részszámla
és 1 db végszámla benyújtására jogosult – a Megrendel műszaki ellen re által igazolt szerz désszerű rész vagy végteljesítést követ en az alábbiak szerint:
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1. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerz déses érték 25 százalékát elér megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.
2. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerz déses érték 50 százalékát elér megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az 1. részszámlában
elszámolt összeggel.
3. rész-számla:
Esedékessége: a nettó szerz déses érték 75 százalékát elér megvalósult teljesítés esetén
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az el z leg már kifizetett
részszámlákban elszámolt összeggel.
4. rész-számla (végszámla):
Esedékessége: a nettó szerz déses érték 100 százalékát elér megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege.
9. Megrendel a vállalkozói díjat – a Megrendel Műszaki ellen re által igazolt - szerz désszerű
rész vagy végteljesítést követ en, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla
kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény
fennáll – az igazolt szerz désszerű teljesítést követ 30 napon belül, számla ellenében, átutalással,
forintban (HUF) fizeti meg.
10. A szerz dés finanszírozása a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú, „Sásdi
Gondozási Központ energetikai korszerűsítése” című projekt keretében az Európai Unió
forrásaiból valósul meg.
A támogatás intenzitása 100,000000%-os, amely a projekt keretében elszámolható költségekre
vonatkozik.
11. Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az
el z ekt l eltér en - a számla kiegyenlítésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A §
rendelkezéseire figyelemmel kerül sor.
12. Megrendel kijelenti, hogy a számlák kifizetése a TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008 azonosító
számú, „Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése projektre irányadó, 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet szerint kedvezményezetti utófinanszírozás szabályai alapján történik.
13.
Valamennyi számlázási ütem tekintetében: a számlát mindenkor egy példányban, a
Megrendel nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendel székhelyére
megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a Megrendel adószámát, a
szerz dés tárgyát, a szerz dés finanszírozási alapját képez pályázati azonosítóra hivatkozást. A
számla melléklete a teljesítés-igazolás, illetve a f munkanemeket tartalmazó számlarészletez .
Ett l eltér en kiállított számlák esetében Megrendel jogosult azokat azonosíthatatlanként
visszaküldeni. Az ebb l ered fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem
érvényesíthet a Megrendel vel szemben.
Vállalkozói és alvállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következ ket:
- a tevékenység leírását,
- a fizetési határid t,
- bankszámlaszámot, bank nevét,
- adószámot,
- a részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és számát
14. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerz dés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának ka) – kb) pontja szerinti feltételeknek
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nem megfelel társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
15. Megrendel fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelel en
jogosult a Ptk. 6:155.§-ában meghatározott késedelmi kamatot követelni.
XII.
SZERZ DÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
1.

Kötbér:

1.1. Vállalkozó Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha
olyan okból, amiért felel s megszegi a szerz dést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha
szerz désszegését kimenti.
2.1. Késedelmi kötbér
Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha
olyan okból, amiért felel s, a teljesítési határid n túl késedelmesen teljesít.
A Szerz dés IX 2. pontjában meghatározott végteljesítési határid Vállalkozó hibájából történ
elmulasztása esetén a Megrendel t késedelmi kötbér illeti meg.
A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.
A késedelmes naponként fizetend késedelmi kötbér alapja: A késedelemmel érintett
munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.
A késedelmi kötbér mértéke: 0,50 %/ naptári nap.
A késedelmi kötbér maximális mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó a nettó
ellenszolgáltatás 10,0 %-a.
Megrendel
„késedelemmel
munkát/munkarészt érti.

érintett

munkarészen”

a

késedelmesen

teljesített

kiviteli

A Megrendel fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozó felróható késedelme esetén a
késedelmi kötbér napi tételének maximális értékének elérése, túllépése esetén jogosult a
szerz dést indokolási kötelezettség nélkül felmondani, és a munkákat más vállalkozóval
befejeztetni.
A Megrendel csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a
késedelem kizárólag a Vállalkozó hibájából ered. Abban az esetben, ha a Megrendel a Vállalkozó
által ésszerűen kért, a szerz désszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot,
hozzájárulást, döntést a Szerz d Felek által írásban rögzített határid n belül nem bocsátja a
Vállalkozó rendelkezésére, a végteljesítési határid módosulhat.
A kötbér a késedelem megszűnésével, a Vállalkozó által vállalt póthatárid lejártával, vagy abban
az id pontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.
Megrendel kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendel egyéb igényeinek
elvesztését. Vállalkozó az általa okozott és általa elismert vagy joger sen megítélt károkért vállal
felel sséget.
2.2. Meghiúsulási kötbér:
Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha
olyan okból, amiért felel s az építési beruházás meghiúsul.
Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem a teljesítési határid höz képest eléri 20 napot
és a Vállalkozó a Megrendel írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendel
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azt súlyos szerz désszegésnek min síti és jogosult a Vállalkozási szerz dést másik félhez intézett
nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, mely esetben a Vállalkozót meghiúsulási kötbér
fizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelme esetén a Vállalkozó a Megrendel írásbeli
felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesítést a Vállalkozó hibájából ered en
meghiúsultnak lehet tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása)
és a Megrendel anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerz dést azonnali
hatállyal felmondani. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén Vállalkozót késedelmi kötbér nem
terheli.
A meghiúsulási kötbér alapja a szerz dés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított
ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában
csökken.
Mértéke:10,0%
A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás, mely a szerz déskötést követ
módosítása esetén sem változik.
A Megrendel elállási, valamint azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre is,
amennyiben a Vállalkozóval szemben, neki felróható olyan körülmény merül fel, amely a
szerz dés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan meghiúsítja, vagy a Vállalkozó a szerz dés
teljesítését megtagadja, vagy a hibát nem javítja ki. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a fent írt
összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendel azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó
kártérítési igényét a Vállalkozóval szemben érvényesítse.
2.

Jótállás

Vállalkozó a Ptk. 6:171. §. – 6:173. §-a alapján műszaki átadás-átvételt követ […] hónap jótállás
(Vállalkozó ajánlata szerint) id tartamra teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa
megvalósított Létesítményekre és tartozékaira, illet leg azok üzemképességére.
A jótállás ideje alatt az esetleges garanciális meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás
kezd id pontja műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követ nap. A jótállás nem terjed ki
elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk
kijavítására.
A szavatossági igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a
Polgári Törvénykönyvben (Ptk) foglalt rendelkezések irányadók.
3.

Biztosítás

A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felel sséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal összhangban Vállalkozó mentesül a felel sség alól, ha bizonyítja, hogy a
szerz désszegést ellen rzési körén kívül es , a szerz déskötés id pontjában el re nem látható
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
Vállalkozó a szerz dés aláírásakor, ezt követ en pedig a szerz dés fennállása alatt a Megrendel
felhívására – a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján - haladéktalanul köteles a
Megrendel felé a biztosítási szerz dés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik
legalább a szerz dés tárgya szerinti tevékenységre kiterjed , min. 30.000.000,.HUF/év, azaz
harmincmillió forint/év kártérítési összegű és káreseményenként min. 5.000.000,-HUF, azaz
ötmillió forint összegre szóló építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói
keresztfelel sségre is kiterjed építési szerelési biztosítással.
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A biztosítási szerz dés vagy kötvény bemutatás a szerz déskötés feltétele. A felel sségbiztosítást
a Vállalkozó a szerz dés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek elmulasztása a szerz désnek a
Megrendel általi azonnali megszüntetését vonhatja maga után.
Vállalkozónak a teljesítéssel összefüggésben felróhatóan a Megrendel nek okozott esetleges kárt
meg kell térítenie és lehet ség szerint mentesítenie kell a Megrendel t, illetve annak vállalkozóit
és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely a Vállalkozó
tevékenységéb l vagy mulasztásából ered jelen szerz dés teljesítése során. Ha a támogatást
illet en, a Vállalkozónak felróható bármilyen okból a Megrendel nek bármilyen visszafizetési,
vagy kártérítési kötelezettsége keletkezik, akkor a Vállalkozó kártérítési felel ssége a visszafizetett
támogatásokra és a Megrendel t terhel kártérítési kötelezettségek teljesítésére is kiterjed.
XIII.
SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZ NÉSE, FELFÜGGESZTÉSE ÉS
JOGKÖVETKEZMÉNYEI
Szerz dés módosítása
1. Jelen szerz dés a Kbt. 141. §- ban foglalt rendelkezések alapján írásban módosítható.
Szerz d Felek megállapodnak abban, hogy pótmunka felmerülése esetén a Kbt. 141. § és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján járnak el.
2. Pótmunka, többletmunka: Szerz d Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak
szerint határozzák meg:
A Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján:
(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerz dés tartalmát képez , de a vállalkozói díj
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).
(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt
szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé
(pótmunka).
6:245. § A vállalkozói díj
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka
ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendel
köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan
költségét, amely a szerz dés megkötésének id pontjában nem volt el relátható.
Vállalkozó továbbá kijelenti, hogy:
- megismerte a közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott műszaki
(feladat) leírás és költségvetés tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű
megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;
- a többletmunka kockázatát magára vállalja;
- a rendelkezésére bocsátott műszaki (feladat) leírás alapján az építési beruházást
szerz désszerűen, teljes körűen, műszaki és min ségi szempontból is kifogástalan
állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelel en készíti el;
- a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri
- ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a
szerz dés tárgyának a megvalósítására;
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-

a szerz dés teljesítése során felmerül többletmunkákat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése
szerinti vállalkozói díj elszámolása alapján elvégzi, jelen szerz dés XI.3. pontban rögzített
tartalékkeret terhére

Többletmunka költségének viselése: a szerz dés I.5.5. pontjában foglaltakra figyelemmel a
többletmunka ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, annak ellenértékét a Vállalkozó
köteles szerz désszerű teljesítés, az eredménykötelem teljesítése körében viselni.
Megrendel kizárólag a Vállalkozónak többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét
téríti meg, amely a szerz dés megkötésének id pontjában nem volt el re látható, jelen szerz dés
XI.3. pontban rögzített tartalékkeret terhére.
Pótmunka költségének viselése: Szerz d Felek megállapodnak abban, hogy pótmunka
felmerülése esetén a Kbt. 141. § és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerint járnak el.
Megrendel a Vállalkozónak pótmunkával kapcsolatban felmerült költségét jelen szerz dés XI.3.
pontban rögzített tartalékkeret terhére megtéríti
Műszaki ellen r feladata: Vállalkozó köteles a pótmunka, többletmunka felmerülését követ en a
Műszaki ellen r felé jóváhagyás céljából benyújtani az arra vonatkozó műszaki (feladat) leírást
tartalmazó Vállalkozói javaslatát, melyet a Műszaki ellen r köteles 3 munkanapon belül
véleményezni, és annak körében megvizsgálni, hogy:
- a ténylegesen felmerült költségek megfelel en alátámasztottak;
- a ténylegesen felmerült munkatételek, költségek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott
projekthez, nélkülözhetetlenek az építési beruházás szerz désszerű teljesítéséhez;
- a megállapított költségek a szerz désben el re meghatározott módszer(ek) szerint
kerültek megállapításra;
- a benyújtott költségvetés, illetve a szerz dés megfelel en részletezett ahhoz, hogy a
jogszabályok megtartása ellen rizhet legyen;
- az elszámolhatóság id szakában a támogatási szerz dés szerint a projekt megvalósításáig
merültek fel az újabb költségek;
- az újonnan felmerült munkatétel a vállalkozási szerz dés alapján nem tartozik a
vállalkozó kockázati körébe;
- a költségek felmerülése a Szerz d Feleknek el re nem látható volt.
A Műszaki ellen r a vizsgálatát követ en köteles véleményét írásban a Vállalkozóval és
Megrendel vel közölni. A Műszaki ellen r általi jóváhagyás nem min sül a munka
megrendelésének, arra kizárólag a Megrendel külön írásos nyilatkozattal jogosult.
Pótmunka megállapított költségeinek elszámolási szabályai: A TERC vonatkozó tételei az
irányadóak. Vita, illetve a TERC normakönyvében nem szerepl tételek esetén pedig független
beruházási szakért véleménye az irányadó.
A szerz dés megszűnése
1. A szerz dés a szerz désszerű teljesítéssel megszűnik.
2. Szerz d Felek a határozott id tartamú jogviszonyukra figyelemmel a szerz dés rendes
felmondással történ megszüntetését kizárják.
3. Amennyiben a Szerz d Felek egyike szerz désszegést követ el, a szerz désszegés folytán
kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy elállásra és/ vagy azonnali hatályú
felmondásra jogosult.
4. A Megrendel a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül
azonnali hatállyal felmondhatja a szerz dést, ha
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-

Közbeszerzési Dönt bizottság a Kbt. 165. § szerinti határozatában megállapította a
közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyásolta a közbeszerzési eljárást lezáró döntést

-

,

-

a Vállalkozó a szerz dés XII. 3. pontjában meghatározott biztosítási szerz dése a jelen
szerz dés id tartama alatt megszűnik és helyette a Vállalkozó új biztosítási szerz dést a
megszűntést követ 8 munkanapon belül nem köt;

-

a Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

-

Ha a Vállalkozó fizet képességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás
következik be, amely a szerz dés teljesítését veszélyezteti, a Megrendel jogosult a
szerz dést l elállni. A Szerz d Felek ilyen lényeges fizet képességben bekövetkez
változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozó felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást
elrendel joger s határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizet képességében
lényeges változás következik be, köteles a Megrendel t a körülmény bekövetkezését l
számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendel jogosult a szerz dést l továbbá
elállni különösen, ha a Vállalkozó szerz déses kötelezettségének nem tesz eleget, valamint

5. A Megrendel jogosult és egyben köteles a szerz dést felmondani - ha szükséges olyan
határid vel, amely lehet vé teszi, hogy a szerz déssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon – ha
a) a Vállalkozó cégében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági
társaság, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjának, ka) – kb) alpontjában
meghatározott feltételeknek.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasági társaságban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjának, ka) – kb) alpontjában meghatározott
feltételeknek.
Ezen felmondás esetén a Vállalkozó a szerz dés megszűnése el tt már teljesített szolgáltatás
szerz désszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Az Megrendel a szerz dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz dést l
elállhat, ha:
- feltétlenül szükséges a szerz dés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattev ként szerz d
fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy
- 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 ered valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a
szerz dés nem semmis.
A Megrendel köteles a szerz dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerz dés megkötését követ en jut tudomására, hogy a szerz d fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
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6. A felmondás id pontjában, a teljesítés ellenértékének a megfizetésével a Vállalkozó által a
Szerz désnek megfelel en már elkészített és beépített Létesítmény részeknek és az ezen
id pontig elkészített, benyújtott és a Műszaki ellen r által jóváhagyott Vállalkozó
Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendel re.
7. A Vállalkozó a Megrendel súlyos szerz désszeg magatartása esetén jogosult azonnali
hatállyal írásban felmondani a szerz dést. Ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a
Megrendel vel szemben érvényesíteni a szerz désszegésb l fakadó egyéb igényeit is. Súlyos
szerz désszegésnek tekintend különösen, ha:
 Megrendel által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget a vállalkozási
szerz désben meghatározott határid ig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vállalkozó által tűzött
legalább 10 napos póthatárid is eredménytelenül eltelt, valamint
 a Megrendel fizetésképtelenné válik.
8. Egyoldalú felmondás esetén a felmondási id kezd napja a felmondó fél tértivevényes
értesít levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második eredménytelen kézbesítési
kísérlet esetén a levél kézbesítettnek tekinthet .
Felfüggesztés
9. Műszaki ellen r a Megrendel jóváhagyásával utasíthatja a Vállalkozót a Létesítmény
munkálatainak teljes vagy részleges felfüggesztésére. A felfüggesztés ideje alatt Vállalkozó köteles
megvédeni, tárolni és biztosítani az érintett részt vagy Létesítményt az elhasználódástól,
veszteségekt l vagy károktól. Ha a felfüggesztés nem a Vállalkozónak felróható okra vezethet
vissza, úgy Szerz d Felek kötelesek a Műszaki ellen rrel egyeztetetten a felfüggesztés által
okozott költségek, valamint határid hosszabbítás tárgyában egyeztetést folytatni. A kivitelezési
határid a felfüggesztés id tartamával meghosszabbodik. A felfüggesztés id tartama a 30 napot
nem haladhatja meg.
XIV.
VIS MAIOR
1. Egyik fél sem követ el szerz désszegést, ha kötelezettségei teljesítését „vis maior”
akadályozza meg, amely a Szerz dés aláírásának id pontja után következett be.
2.

A „Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy körülményt jelent:
a) amelynek el állása a Szerz d Felek akaratától független,
b) amely bekövetkezésének elhárítására az adott fél a szerz dés megkötését megel z en
alapvet en nem készülhetett fel
c) amelyet, miután bekövetkezett az adott fél alapvet en nem kerülhetett el vagy nem volt
képes ellen rzése alá vonni és
d) amelynek bekövetkezése alapvet en nem a másik félnek tulajdonítható.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesülnek a vis maior magába foglalhatja az alább felsorolt
kivételes eseményeket vagy körülményeket, de nem csupán ezekre korlátozódik: elemi csapások,
sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk,
blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások,
áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, el re nem látható események,
amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a Szerz d Felek kell
gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
4. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja
szerz déses kötelezettségeit.
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5. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan „vis maior” körülmények fordultak el , amelyek
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a
körülmények jellegét, feltehet id tartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendel írásban
másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerz dés szerinti kötelezettségeinek
a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
6. Ha a „vis maior” körülmények 90 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek
jogában áll a Szerz dést 30 napos felmondási id vel megszüntetni.
XV.
EGYÜTTM KÖDÉS
1. A szerz dést érint kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során szükségessé
váló intézkedések megtétele tekintetében
Vállalkozó részér l kijelölt kapcsolattartó személy:
név: […]
telefon: […]
fax: […]
e-mail: […]
Megrendel részér l kijelölt kapcsolattartó személy
név:
telefon:
fax:
e-mail:
Műszaki ellen r
név:
telefon:
fax:
e-mail:
2. Szerz d Felek jelen szerz désben meghatalmazzák az el z pontban megnevezett
képvisel iket, hogy a Beruházás megvalósításával kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési
jegyz könyvek aláírásánál a Szerz d Feleket teljes jogkörrel képviseljék. Ezen képvisel k
jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerz dés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerz désben, s a szerz dés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz d Felek képvisel inek a jelen szerz désben biztosított
jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közlést l kezdve hatályos. A
képvisel k személyében történ változást a Szerz d Felek egymással azonnal, írásban közlik.
3. Szerz d Felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. A postai úton eljuttatott
nyilatkozatok kézbesítettnek tekintend ek, amennyiben azok „nem kereste”, „átvételt
megtagadta”, „címzett ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattev höz.
XVI.
VITARENDEZÉS
1. Megrendel nek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a
szerz déssel kapcsolatban felmerül. Ha a Megrendel és a Vállalkozó ésszerű határid n belül nem
50

AJÁNLATKÉR NEVE: SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7370 DÓZSA GYÖRGY U. 32.

tudják megoldani a szerz déssel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése
érdekében – perértékt l függ en - alávetik magukat a Komlói Járásbíróság, illetve Pécs
Törvényszék kizárólagos illetékességének.

XVII.
BIZALMAS INFORMÁCIÓK
1. Szerz d Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerz dés hatályának tartama alatt és azt
követ en bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerz dés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott
információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják
tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél által el zetesen adott kifejezett
írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a szerz dés teljesítésére használhatók fel.
2. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerz désben foglalt kötelezettségeir l
és felel sséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért.
3. Szerz d Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdése szerint nem
korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekb l nyilvános adatra vonatkozó
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
XVIII.
NYILATKOZATOK
1. Mindkét fél kijelenti, hogy:
 kell felhatalmazással (meghatalmazással) és jogkörrel rendelkezik a jelen szerz dés
aláírására és teljesítésére;
 a jelen szerz dés aláírását az erre kijelölt vezet , illet leg a cég igazgatósága vagy vezet
testülete, illetve a Megrendel képvisel testülete szabályszerűen engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
 a jelen szerz dést a fél nevében aláíró személy megfelel , a vonatkozó jogszabályok által
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részér l a szerz dés aláírása és
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerz dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;
 nincs olyan függ ben lev kötelezettsége, vagy érdekkörében lév más körülmény, amely
kedvez tlenül hathat a jelen szerz désben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját
teljesítési készségére, illetve képességére.
XIX.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Megrendel vállalkozási szerz dés(ek) teljesítése során keletkez , szerz i jog védelme alá es
alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható
felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt
bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerz i jogi védelem alá es alkotás
felhasználásának jogát Megrendel átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre.
A Szerz désben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történ átruházása
kizárólag a Támogató el zetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható.
51

AJÁNLATKÉR NEVE: SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉR CÍME: 7370 DÓZSA GYÖRGY U. 32.

2. Megrendel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapján biztosítja, hogy
Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az eljárás során rendelkezésére bocsátott tervek
általa elvégzend tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.
3. A jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvr l
szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekr l szóló 2015. évi CXLIII. törvény, az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervez i és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épít ipari
kivitelezési tevékenységr l szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolódó
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített
közbeszerzési dokumentumok el írásait kell alkalmazni.
4. Szerz d Felek magukra nézve kötelez nek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellen rz szervezetek feladat- és hatáskörüknek
megfelel en a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerz dések teljesítését
rendszeresen ellen rizhetik, és hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti
titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
5. Mind a Szerz dés id tartama alatt, mind pedig a nyilvántartások meg rzési id tartama
lejáratáig a Vállalkozónak lehet vé kell tenni a Megrendel , az Állami Számvev szék és illetékes
szervezetei, a Kormány által kijelölt bels ellen rzési szerv, a Kormányzati Ellen rzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellen rzési szervezetei, a Kincstár, valamint a Kbt. és
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellen rz
szervezet törvényes vagy meghatalmazott képvisel inek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó
nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok
helyszínen történ ellen rzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy
rendelkezésre bocsátását.
6. Jelen szerz dés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet:
Közbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges
módosításai,
2. számú melléklet:
A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészít tájékoztatás
3. számú melléklet:
Vállalkozó ajánlata (és ahhoz kapcsolódó hiánypótlás, felvilágosítás és
indoklás),
4. számú melléklet:
Tételes költségvetés(ek) és f összesít
5. számú melléklet:
Tervdokumentáció,
6. számú melléklet:
Felel sségbiztosítási kötvény
7. számú melléklet:
Indikatív dokumentum a bejelentett alvállalkozók százalékos és/vagy
pénzügyi részvételének arányáról
A Szerz d Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra
a szerz dés törzsszövegéhez, de a Szerz d Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat
úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz dés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt
értelmezend ek.
Jelen megállapodást Szerz d Felek képvisel i elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag,
mint akaratukkal mindenben megegyez t 6 eredeti példányban írták alá, melyb l 3 példány
Megrendel t, 3 példány Vállalkozót illeti.
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Sásd, 2018. […] […]

__________________________
Megrendel
Rabb Gy z né
polgármester
Sásd Város Önkormányzata

…………, 2018. […] […]

_________________________
Vállalkozó
[…]
[…]
[…]

Sásd, 2018. […] […]

.. …………………
pénzügyi ellenjegyz

..…………………
jogi ellenjegyz
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