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I. ÚTMUTATÓ
az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához
Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan áttanulmányozza az eljárást megindító ajánlattételi
felhívás és az ajánlattételi dokumentum valamennyi rendelkezését és utasítását.
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban és az
ajánlattételi dokumentumban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel
meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az
ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti.
Az útmutató nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, az
útmutató a felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az
útmutató között eltérés adódik, az eljárást megindító felhívás a mértékadó.
1. Általános tudnivalók
1.1

Kevermes Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen eljárás
keretében a jelen közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint
kér adatokat, információkat ajánlattevőktől.

1.2

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott feltételekhez az
ajánlattételi határidő lejártától, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához
az ajánlattételi határidő lejártától kötve van.

1.3

Az építési beruházásnak teljesen meg kell
dokumentumokban megadott műszaki előírásoknak.

1.4

Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a közbeszerzési
dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és
előírást. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után:
a)
ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött
határidőkre,
b)

felelnie

a

közbeszerzési

ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az
eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
megadott valamennyi követelménynek.

1.5

A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.

1.6

Az ajánlat benyújtásával kapcsolatosan felmerülő összes költség ajánlattevőt terheli,
függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától, vagy annak kimenetelétől.

1.7

Ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra,
illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi
előírásokat. Ajánlattevő az ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a
hatályos, valamint az ajánlat benyújtásakor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá
váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze.
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1.8

Tilos a közbeszerzési dokumentumok harmadik félnek történő továbbadása, kivéve a
szerződés teljesítésébe bevont gazdasági szereplő részére szükséges információk
biztosítását, továbbá tilos a közbeszerzési dokumentumok közzététele és a jelen
közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása.

1.9

Ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a következő rendelkezésekre:
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó,
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja,
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti
titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építésvagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó
információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra,
címkékre vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1)
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az
(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és
a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

1.11 A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - fentiek
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott
költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
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1.12 Ütemterv
Esemény megnevezése
Ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja
Kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje
Kiegészítő tájékoztatás megküldésének időpontja
Ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának
időpontja

Dátum
2018. 02. 20.
2018. 02. 28.
2018. 03. 02.

Időpont

2018. 03. 06.

10:00 óra

1.13 Kiegészítő tájékoztatás:
a) Az ajánlattételi időszak alatt Ajánlattevők az eljárást megindító felhívással és az
ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban kizárólag írásban kérhetnek kiegészítő
tájékoztatást Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás megkérésének:
címe: KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. 5700 Gyula,
Nagyváradi út 54.
telefaxszáma: +36 66463-138
e-mail címe: kovite@kovite.hu
b) Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket
szerkeszthető MS Word (.doc) formátumban is szíveskedjenek továbbítani, az
elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését.
c) A kiegészítő tájékoztatásra a választ, tájékoztatás formájában minden Ajánlattevő
számára Ajánlatkérő megküldi.
d) Kizárólag az ajánlattevő felelőssége, hogy olyan faxszámot, e-mail címet adjon meg,
amely 24 órában képes a küldött elektronikus üzeneteket fogadni. Az ajánlatkérő
kizárólag a rendelkezésre bocsátott elérhetőségekre küldi meg a dokumentumokat.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2)
bekezdés c) pontjára és a 41. § (4) bekezdésére figyelemmel, elektronikus úton
dokumentum kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában nyújtható be. Ezen
rendelkezés az egyéb dokumentumok mellet értendő a közbeszerzési
dokumentumok letöltésének igazolására szolgáló regisztrációs lapra is!
e) A közbeszerzési eljárás során Ajánlattevő és Ajánlatkérő közötti kapcsolattartás
vonatkozásában a Kbt. 41. §-ában foglaltak az irányadók.
f) Az elektronikus levélcímre megküldött kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az
ajánlattevőnek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások
kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat
arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul, határidőre.

1.14 Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját
megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig
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történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem
haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60
napot. Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig
fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati
kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az
értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
1.15 Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi
dokumentációban megfogalmazottak az építési beruházás alapfeltételeit,
követelményeit határozzák meg.
1.16 Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak olyan vállalásokat
tartalmazó ajánlat fogadható el érvényesnek, melyben megajánlott vállalások
megvalósulása nem tartalmaz olyan részeket, amelyek akadályoznák a feladatok
teljesítését illetőleg az elvégzett feladatok lezárását. Csak olyan mértékben és módon
lehet vállalásokat és megajánlásokat tenni, melyek nem ellentétesek a
jogszabályokkal, valamint a kiírás feltételeivel.
1.17 Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az esetleges vállalásaik
ellenértékének is szerepelnie kell a vállalási díjban, továbbá arra, hogy az Ajánlattevő
által megtett túlvállalások is részletes szerződéses feltételekké válnak, azaz a
szerződés részét fogják képezni.
1.18 Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú
ajánlatot tenni. Az Ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és
nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat
csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkérő
az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az eljárás további
menetéből kizárja.
1.19 Nem fogad el olyan ajánlatot az Ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes
szolgáltatás vagy ajándék megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén az
Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részéve válik. Ezért
minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások
mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik.
1.20 Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés
mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
1.21 Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására,
a befejezési határidőre prognosztizált, rögzített vállalkozási díjként kell megadnia,
forintban.
1.22 Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
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Ajánlattevő az alábbi szervezetektől kaphat tájékoztatást:
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében:
Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Tel: 66/540-690, Fax: 66/322-622
titkarsag.nepeu@bekes.gov.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: +36-1-303-9300
Fax: +36-1-210-4255
Honlap: www.munka.hu
Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
5600 Békéscsaba Árpád sor 2/6.
Tel:66/529-440, 66/529-467
Fax: 66/529-465
e-mail: bekes-kh-ffo-mu@ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95.
Központi telefon: (+36-1) 301-2900
Fax: (+36-1) 301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.hu
Adózás tekintetében:
NAV Békés megyei Adó és VÁM Igazgatósága
5600 Békéscsaba Kinizsi út 1.
Tel.:+ 36 66 996-100
Fax:+ 36 66 996-200
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/bekes/
Nemzetgazdasági Minisztérium
Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Postacím: H-1880 Budapest, Pf.: 111.
Tel: +36 17951637; +36 13742560, +36 13742559
Fax: +36 13742925, +36 13115243
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Környezetvédelem tekintetében:
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Vidékfejlesztési Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Levelezési cím: 1860 Budapest
Tel: +36 1-795-2000
Fax: +36 1-795-0200
info@vm.gov.hu
Fax. +36 13731810
A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé.
2. Közös ajánlattétel
a) Több gazdasági szereplő közös ajánlata esetében a közös ajánlattevők kötelesek maguk
közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult
képviselőt megjelölni.
b) Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.
c) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.
d) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött
megállapodást, melynek minimálisan a következő elemeket kell tartalmaznia:
 közös ajánlattevők neve, címe, székhelye, adószáma;
 a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkötött szerződés során használni
kívánt bankszámla számlaszáma;
 a közbeszerzési eljárás adatai (ajánlatkérő neve, címe, a beszerzés tárgya);
 a közös ajánlattevők nevében eljárásra jogosult képviselő megnevezése és
felhatalmazása, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű
döntéshozatalra;
 a felek nyilatkozata az egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalásról a
szerződés teljesítésére;
 a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása, a teljesítésben való
részvételük aránya.
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II. ÚTMUTATÓ
az eljárás lefolytatásához és lezárásához

1. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár érték
arány szempontja alapján bírálja el a (Kbt. 76 § (2) bekezdés c) pontja alapján.
Értékelési szempontok
1. részszempont: egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)
2. részszempont: Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti
alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata
(hónapban megadva) minimum 0 hónap –maximum 36 hónap
3. részszempont: kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli

Súlyszám
70
10
20

jótállás vállalása; minimum 0 hónap –maximum 36 hónap
A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A részszempontokra csak nulla vagy pozitív ajánlati érték adható.
Az 1. értékelési részszempont, egyösszegű nettó ajánlati ár részszempont esetében a
legjobb ajánlatot tevő (legalacsonyabb érték) az adható legmagasabb pontszámot kapja, a
többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítással kerül
megállapításra az alábbiak szerint:
A
P  Pmin
 legjobb
Pmax  Pmin Avizsgált

azaz
P

Alegjobb
Avizsgált

ahol:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Alegrosszabb:
Avizsgált:

Pmax  P min   Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Minőségi szempontok esetében:
A 2.-3. részszempont esetében a legelőnyösebb ajánlatot tevő (legmagasabb érték) az
adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez
viszonyítva egyenes arányosítással kerül megállapításra az alábbiak szerint:
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Avizsgált
P  Pmin

Pmax  Pmin
Alegjobb
azaz
P

Avizsgált
Alegjobb

Pmax  P min   Pmin

ahol:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Alegrosszabb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

a) Az értékelés alapját az 1. értékelési részszempont esetében az Ajánlattevő által ajánlati
árként a felolvasó lapon megadott egyösszegű nettó átalányár képezi. Az egyösszegű
ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, jelen közbeszerzési dokumentáció – annak bármely
adattartalma - alapján kalkulálható költséget. Az Ajánlati árat forintban megadva, egész
számra kerekítve kell megadni.
b) Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásához (becsült érték
meghatározásához), az egyenlő esélyű ajánlattétel és az aránytalanul alacsony ár
megítélésének elősegítése érdekében árazatlan költségvetést készíttetett. Ezen árazatlan
költségvetést az ajánlattétel során be kell árazni, szakmai ajánlat keretében nyomtatott
formában cégszerűen aláírva az ajánlathoz csatolni, valamint az ajánlathoz csatolt CD/DVD
lemezre képletezett excel formátumban is fel kell menteni.
c) A megadott táblázatok az ajánlattétel során – az összehasonlíthatóság érdekében semmilyen mértékben nem módosíthatóak, vagy változtathatóak, kivéve, ha erre az
Ajánlatkérő (kiegészítő tájékoztatás keretében, az ajánlattétel egyértelműsítése érdekében
valamennyi Ajánlattevő számára EGYSÉGESEN) kifejezetten lehetőséget/utasítást ad.
Bármilyen egyéb – nem Ajánlatkérő kifejezett felkérésére történő és annak pontosan
megfelelő - módosítás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
d) Valamennyi Ajánlattevő által szükségesnek tartott, de konkrétan általa meg nem talált
költséget, tételt a megadott költségsorok valamelyikén (az Ajánlattevő szerint a leginkább
kapcsolódó résztevékenységnél) kell megjeleníteni, vagy az általános árszint meghatározás
során kell azzal kalkulálni.
e) Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a beárazott költségvetés benyújtását
az egyenlő esélyű ajánlattétel és az átalányár jellegű ajánlati ár megalapozottsága
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érdekében, továbbá a Kbt. 72. §-a szerinti aránytalanul alacsony ár vizsgálat elvégzésének
elősegítése érdekében írta elő. Erre tekintettel az árajánlat megalapozottsága esetén külön
nem vizsgálja a költségvetésen belüli egyes megajánlott tételeket az érvényesség
szempontjából. Ugyanakkor vizsgálja a Kbt. 71. § (8) bek. b.) pontra is tekintettel, hogy a
tételes költségvetés összhangban van-e a felolvasó lapon megadott és értékelésre kerülő
ajánlati árral.
f) Az ajánlattevőknek, egyösszegű, forintban (HUF) kifejezett, nettó Vállalási díjat kell
megadni. A Vállalási díjnak tartalmaznia kell valamennyi költséget, ideértve a feladatok
elvégzését, az anyagköltséget, a munkabéreket, megbízási díjakat, járulékokat, utazási,
szállás, kommunikációs és egyéb olyan költségeket, melyek a szerződés szerinti
teljesítéshez szükségesek. Az Ajánlatkérő a megjelölt ajánlati áron felül, semmilyen
jogcímen nem eszközöl kifizetést. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás
időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek
betartásához szükségesek.
g) Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő – a közbeszerzési dokumentumok alapján –
a vállalási díját alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem
háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.
h) Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
i) Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati ár
átalányár jellegére tekintettel az ajánlattevők kötelezettségét képezi minden munka
elvégzése, mely az ajánlattételi dokumentáció részét képezi, a tételes költségvetés soraitól,
ill. az ott szerepeltetett munkamennyiségektől függetlenül, és ez nem teremt alapot
többletmunka elszámolására, illetve nem jelenti a szerződéses kötelezettségek
módosulását.
j) A legalacsonyabb, felolvasó lapon tett egyösszegű megajánlás a legjobb.
k) A 2. értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a
kötelezően előírt, felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati
időn túl a megajánlott építési felelős műszaki vezető (MV-É) milyen hosszúságú többlet
építési szakmai tapasztalati idővel rendelkezik.
l) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy negatív szám nem lehet a többlet
szakmai tapasztalat, mert ebben az esetben az érintett Ajánlattevő nem fog megfelelni az
ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontjában foglalt alkalmassági követelménynek.
Amennyiben Ajánlattevő 0 értékű megajánlást tesz, abban az esetben a legalacsonyabb
értékelési pontszámot (0 pont) kapja.
11

Kevermes Nagyközség Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása
(TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

m) Az értékelt többlet szakmai tapasztalat megszerzése legkorábban a jogszabály
(266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti képesítési minimum követelmény szerinti
képesítés (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök,
okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök) megszerzését követően , az ugyanezen
jogszabály által előírt kötelező gyakorlati idő (lenti táblázat) leteltekor indulhat és
legfeljebb a felhívás Ajánlattevő részére történő megküldése időpontjáig tarthat.
Szakterület/rész
szakterület
megnevezése

Építési
szakterület

Szakterület/rész
Feladatok, amelyeket az adott
szakterület
szakterületi jogosultsággal lehet végezni
jelölése

MV-É

Általános építmények építésére,
átalakítására,
bővítésére,
felújítására,
helyreállítására,
korszerűsítésére,
lebontására,
elmozdítására irányuló építésiszerelési munkák felelős műszaki
vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. §
(3)
bekezdés c)-d) pontjában
meghatározott szakági munkára
nem vonatkozik.

Képesítési
minimum
követelmény
és az ezzel
egyenértékű
szakképzettség

Szakmai
gyakorlati
idő

okleveles
építészmérnök,
okleveles
építőmérnök,

3 év

építészmérnök,
építőmérnök,
4 év

n) Az azonos időszakban (párhuzamosan) szerzett tapasztalat csupán egy alkalommal kerül
figyelembevételre. A bevonni kívánt szakembert az ajánlatban meg kell nevezni és
csatolni szükséges a szakember önéletrajzát és adott esetben a szakember
végzettségét igazoló okiratok másolatát, ami alapján Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a
megnevezett szakember értékelési részszempontra adott vállalásként megjelölt többlet
szakmai tapasztalati időtartamát és a képzettséget (végzettségét). A többlet szakmai
tapasztalatot hónapokban, egész számban kell meghatározni és megadni. Ajánlatkérő tört
hónapokat nem vesz figyelembe.
o) Ajánlatkérő a 36 hónap és azt meghaladó többlet szakmai tapasztalatra egyaránt a
maximális 10 pontot adja és a megadott képletben legkedvezőbb megajánlásként a 60
hónappal számol. Vagyis ha a szakember rendelkezik 36 hónapot meghaladó többlet
tapasztalattal, elegendő, ha az önéletrajzban az elvárt módon csak a 36 hónapos többlet
tapasztalat kerül alátámasztásra. Egyebekben a legmagasabb többlet építési szakmai
tapasztalat megajánlás a legjobb.
p) A 3. értékelési szempont esetében Ajánlattevő(k) a jótállás időtartama tekintetében a
műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása napjától számítottan kötelesek ajánlatukat
egész számú hónapokban megadni. Ajánlattevőnek a 12 hónapot meghaladó jótállás
időtartamra kell ajánlást tennie. Ajánlatkérő csak egész számú (0-36) hónap ajánlást fogad
el, ettől való eltérés esetén az ajánlás érvénytelen. Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl
meg, ajánlatkérő a minimum pontot adja (0 pont). Ha az ajánlattevő 36 hónap vagy annál
nagyobb számú hónap ajánlást ad, az ajánlatkérő arra a maximum pontot adja (10 pont).
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q) A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül legjobb ár-érték arányú
ajánlatnak.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat
minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra (ajánlati ár) nagyobb
értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást
tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.
Ajánlatkérő a számítás – és azon belül minden számítás - során kettő tizedes jegy
pontossággal számol a matematikai kerekítés szabályai szerint. (És aztán adott esetben a
kerekített értékkel számol tovább).
Közbeszerzési Hatóság „A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról” (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szóló
útmutatója irányadó az értékelési szempontok vonatkozásában.
r) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki fenti értékelési szempontok szerint a
legkedvezőbb ajánlatot tette és az ajánlata érvényes (Kbt. 77. § (4) bekezdés).

2. Eljárás lezárása és tájékoztató az Ajánlatkérő döntéséről
Ajánlatkérő egyidejűleg, írásban tájékoztatja Ajánlattevőket az eljárás eredményéről, vagy
eredménytelenségéről az erről szóló döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb
három munkanapon belül.
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minta szerinti írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, amelyet minden ajánlattevő
részére egyidejűleg megküldi faxon vagy e-mail-ben.
3. Szerződéskötés
Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc építési beruházás esetén további hatvan - nappal meghosszabbodik.
Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama
alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik. Nem köthető meg
azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam
lejártáig, kivéve, a Kbt. 131. § (8) bekezdése szerinti esetek.
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4. Egyéb információk:

a) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat internetes elérési útvonalon korlátozás
nélkül teljes körűen és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére. A
Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie (le kell töltenie) az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a dokumentumok letöltését a
dokumentációhoz csatolt visszaigazolás (Nyilatkozat a dokumentáció letöltéséről, 19.
számú iratminta) +36 66463138-as faxszámra, vagy a kovite@kovite.hu e-mail címre
való eljuttatásával igazolni szíveskedjenek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének
fentiek szerinti visszaigazolása.
b) Kapcsolattartás: a felolvasó lapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az
ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike
vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a
kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, e-mail címre küldött bármilyen üzenet,
dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg
közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan
kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban
bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a
kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a
kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe
venni.
c) Ajánlatkérő alternatív ajánlattételre nem biztosít lehetőséget.
d) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő
nyerteseknek gazdálkodó szervezet létrehozását.
e) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az eljárás megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
f) Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt
dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel
kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.
g) Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
h) A jelen közbeszerzési eljárásban a Magyarországon hatályos jogszabályok az irányadók.
i) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Dr. Puskás
János (5700 Gyula, Nagyváradi út 54., e-mail cím: puskas.janos@kovite.hu, lajstromszáma
00294).
Gyula, 2018. február 20.
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III. Formanyomtatványok

„Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyban indított nyílt
közbeszerzési eljáráshoz

Nem kötelező jellegűek, tájékoztatásul szolgálnak és az ajánlat összeállítását segítik.
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(FEDLAP)

AJÁNLAT

„Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyban indított nyílt
közbeszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:…
Ajánlattevő székhelye:…

Kapcsolattartó:…

2018.
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TARTALOMJEGYZÉK
(minta)
IRAT NEVE
Oldalszám
Fedlap
Tartalomjegyzék (az írott oldalak oldalszámának feltüntetésével)
Felolvasólap (1. sz. iratminta)
Nyilatkozat az értékelésbe bevonni kívánt szakemberről (2. sz. iratminta)
Önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat a bevont szakember részéről (3. sz.
iratminta)
Ajánlati adatlap (4. sz. iratminta)
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjaiban
foglaltak szerint. (Nemleges nyilatkozat is szükséges!) Ennek megfelelően meg kell
jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat
(5. sz. iratminta)
Nyilatkozat a kizáró okokról, Kbt. 62. § (1) bek. g)-k) - m) és q) pontjai szerinti
továbbá a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozat (6. sz. iratminta)
Kbt. 62.§ (1) bek. k pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat (7. sz. iratminta)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti (8. sz. iratminta)
Egyéb ajánlattevői nyilatkozat (9. iratminta)
Az ajánlathoz csatolandó az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők
aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája, továbbá az ajánlat meghatalmazott általi
aláírása esetén a meghatalmazás (10. sz. iratminta)
Nyilatkozat üzleti titokról (nemleges nyilatkozat is csatolandó).(11. sz. iratminta)
Nyilatkozat az előlegről (12. sz. iratminta)
KKv nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (13. sz. iratminta)
Nyilatkozat az alkalmassági követelmények igazolására (14. sz. iratminta)
Nyilatkozat Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján (15. sz. iratminta)
Nyilatkozat az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében (16. sz. iratminta)
Nyilatkozat a jólteljesítési biztosítékról (17. sz. iratminta)
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás átvételéről (adott esetben) (18. sz. iratminta)
Nyilatkozat a dokumentáció letöltéséről (19. sz. nyilatkozatminta)
Esetlegesen minden, nem magyar nyelvű nyilatkozat, igazolás és egyéb irat, felelős
magyar fordítása (adott esetben, egyszerű másolatban).
Közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodás egyszerű másolati
példánya, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott minimális tartalommal.
(adott esetben)
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Ajánlattevő által csatolt egyéb iratok, nyilatkozatok (adott esetben)
Árazott költségvetés
A teljes ajánlat benyújtandó elektronikus adathordozón, pld: CD vagy DVD-n jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf), 1 példányban. A digitális példányt a kész
eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni, és tartalmaznia kell az árazott költségvetést excel
formátumban.
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1. sz. iratminta
FELOLVASÓLAP
„Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő adatai:
Neve:
Székhelye:
Adószáma:
Közös Ajánlattevők esetén a tagok adatai:1
Vezető tag neve:
Székhelye:
Adószáma:
Tag neve:2
Székhelye:2
Adószáma:
Kapcsolattartó adatai:3
Neve:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:
Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai, amelyek alapján az ajánlatok értékelésre kerülnek:

Megnevezés

Ajánlat

Ajánlati ár

………. Ft +Áfa

Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti
alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai
többlettapasztalata

minimum 0 hónap –maximum 36 hónap

1

Amennyiben nem releváns törölhető!

2

Szükség esetén bővíthető!

…..…..hónap

3

A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait
küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
dokumentumokat, értesítéseket küldheti.
Figyelem! Ajánlatkérő az itt megadott faxszámok, email címek helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezés
esetén semminemű felelősséget nem vállal.
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Kötelezően előírt 12 hónap jótállási időtartamon
túli jótállás vállalása;
minimum 0 hónap-maximum - 36 hónap

… hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap):

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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2. számú iratminta
Alkalmazása kötelező!
NYILATKOZAT AZ ÉRTÉKELÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBERRŐL
„Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő
megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárás során nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembert kívánjuk bevonni,
akit az értékelésnél, a 2. sz. részszempontra adott ajánlat tekintetében kérünk figyelembe venni:

Részszempont esetében releváns szakember
MV-É szakterületi felelős műszaki vezető

Szakember neve
…………….

Mellékeljük a 2. részszempont esetében név szerint megnevezett szakember önéletrajzát és
rendelkezésre állási nyilatkozatát, a megadott minta szerint.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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3. számú iratminta
Alkalmazása kötelező!
ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT
BEVONT SZAKEMBER RÉSZÉRŐL
(2. SZÁMÚ RÉSZSZEMPONTRA ADOTT VÁLLALÁS ALÁTÁMASZTÁSÁRA)

„Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Végzettség megszerzésének
éve

Végzettség

Intézmény (ahol a végzettség
megszerzésre került)

RELEVÁNS JOGOSULTSÁGOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Jogosultság megszerzésének
éve

Jogosultság

Intézmény (amely a
jogosultságot igazoló iratot
kiadta és/vagy nyilvántartja)

MUNKAHELYEK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Munkahely, foglalkoztató

Foglalkoztatási jogviszony
jellege (munkaviszony,
megbízás, stb.)

Jogviszony időtartama (év,
hó – év hó)
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ÉPÍTÉSI SZAKTERÜLETEN SZERZETT TÖBBLET SZAKMAI TAPASZTALAT BEMUTATÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Többlet építési szakmai
tapasztalatot biztosító
tevékenységre
vonatkozó adatok:

Kezdő és befejező
időpontjai (év/hó)

Gyakorlati idő (hónap)

- projekt, amelyben a
tapasztalat
megszerzésre
került,
vagy
betöltött
pozíció,
munkakör,
amelynek
ellátása
során
a
tapasztalat
megszerzésre került, és
a végzett tevékenység
leírása, amely az építési
többlet
szakmai
tapasztalat
szerzést
biztosította
kezdő időpont:…év…hó

………hónap

befejező időpont:
:…év…hó
kezdő időpont:…év…hó

………hónap

befejező időpont:
:…év…hó
kezdő időpont:…év…hó

………hónap

befejező időpont:
:…év…hó
Összesített gyakorlati
idő (felolvasó lapon
feltüntetendő!)
A táblázat szükség esetén bővíthető!

………hónap

Alulírott ………………… (szakember neve) ezúton kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő
(közös ajánlattevők) által ajánlott szakértő – az ajánlat nyertessége esetén – felelős műszaki
vezetőként (MV-É) részt veszek a Kevermes Nagyközség Önkormányzata Ajánlatkérő által a
„Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai
felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés teljesítésében.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a
feladat végrehajtási idején belül, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan
önéletrajzomat benyújtották.
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Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlat keretében történő
bemutatásról tudomásom van, ehhez jelen nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárulok és a
teljesítés során kész vagyok közreműködni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
szakember saját kezű aláírása

24

Kevermes Nagyközség Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása
(TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

4. sz. iratminta

Ajánlati adatlap
„Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)”

tárgyú eljárásban

Ajánlattevő neve:

(kérjük kitölteni)

Ajánlattevő címe:

(kérjük kitölteni)

Ajánlattevő telefon és faxszáma:

(kérjük kitölteni)

Ajánlattevő e-mail címe:

(kérjük kitölteni)

A Cég cégjegyzék száma:

(kérjük kitölteni)

A Cég statisztikai száma:

(kérjük kitölteni)

A Cég adószáma:

(kérjük kitölteni)

Ajánlattevő által a szerződéskötéshez
megadott bankszámlaszám

(kérjük kitölteni)

Közös Ajánlattevők esetén:
vezetőtag
neve:

(kérjük kitölteni)

címe:

(kérjük kitölteni)

telefon és faxszáma:

(kérjük kitölteni)

e-mail címe:

(kérjük kitölteni)

cégjegyzék száma:

(kérjük kitölteni)

adószáma:

(kérjük kitölteni)

a
szerződéskötéshez
bankszámlaszám

megadottt

(kérjük kitölteni)
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Közös ajánlattevők további tagjának/tagjainak
neve:

(kérjük kitölteni)

címe:

(kérjük kitölteni)

telefon és faxszáma:

(kérjük kitölteni)

e-mail címe:

(kérjük kitölteni)

cégjegyzék száma:

(kérjük kitölteni)

adószáma:

(kérjük kitölteni)

Keltezés (helység, év, hónap, nap):

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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5. sz. iratminta
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
I.

a Kbt. 66. § (6) bek. a) pontjában foglaltak szerint

Alulírott, ……………………, mint a(z) ……………….……… (a továbbiakban: Ajánlattevő neve,
székhelye) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (1) bekezdés
a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési
eljárásban alvállalkozó(ka)t:
a) a közbeszerzés semelyik része tekintetében nem vesz igénybe. 4

b) a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében vesz igénybe:
……………………………………………………………………………………………
II.

a Kbt. 66. § (6) b) pontjaiban foglaltak szerint

Alulírott, ……………………., mint a(z) ………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő neve és
székhelye) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdés
b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy Ajánlattevő jelen
közbeszerzési eljárásban az I. b) pontban leírtakra tekintettel:
a) az ajánlat benyújtásakor ismert és igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) adatai:
Alvállalkozó neve: ……………………………………………………….……………
Székhelye: …………………………………………………………………..……………..
Adószáma: …………………………………………………………………………………
Közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében közreműködik:
………………………………………………………………………………………………
(Az alvállalkozók számának megfelelően bővítendő!)
Jelen nyilatkozatot a „Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri
Hivatal épületének energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

4

Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő
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6. sz. iratminta

NYILATKOZAT5
a kizáró okok tekintetében

Alulírott,6…………………………………………….,
mint
a(z)
……………….……………..…
(a
továbbiakban: Ajánlattevő neve és székhelye) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult
képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy cégünkkel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q)
pontjaiban foglalt kizáró okok, valamint

n y i l a t k o z o m,

hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a
Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Jelen nyilatkozatot a „„Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri
Hivatal épületének energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott képviselő
aláírása)

5

a nyilatkozatok kitöltése előtt kérjük, hogy tájékozódjanak a jogszabályok hivatkozott §-ai tekintetében

6

közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni
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7. sz. iratminta
NYILATKOZAT7
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjai szerint
Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy:
 ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosai: *
Tulajdonos:
neve:

állandó lakhelye:

neve:

állandó lakhelye:
 ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.
törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem
képes megnevezni. *

*A

megfelelő rész aláhúzandó.

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési
eljárásban nyilatkozom, hogy az előírt műszaki és szakmai alkalmassági
követelményeknek való megfelelést igazolni tudom, az igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek.
Jelen nyilatkozatot a „Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri
Hivatal épületének energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

7

A nyilatkozatok kitöltése előtt kérjük, hogy tájékozódjanak a jogszabályok hivatkozott §-ai tekintetében
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8. sz. iratminta
NYILATKOZAT8
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….………………...... …........................ (székhely:
…............................... ………....................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kevermes
Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a „Vállalkozási szerződés keretében a
Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-201600059)” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárása során az
ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –
kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és
azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Ennek megfelelően a szerződést az ajánlatunkban megjelölt
összegű ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük.
1.

Elfogadjuk az ajánlati felhívás mellékletében lévő szerződést a szerződéskötés alapjául,
nyertességünk esetén a szerződés megkötését vállaljuk.

2.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak
bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a beszerzést megvalósítjuk az ajánlati felhívásban,
dokumentumban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

3.

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi körülmények.

4.

Tudomásul vesszük, hogy a felhívás adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra
történő felhasználásuk tilos.

5.

Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség időtartama alatt fenntartjuk, ezen időtartam
alatt nem változtathatjuk meg.

6. Nyilatkozunk továbbá, hogy az ajánlat elektronikus példánya a papír alapon benyújtott, eredeti
példánnyal mindenben megegyezik
7. Nyilatkozunk továbbá, hogy cégünk vonatkozásában a 2006. évi V. törvény 50. §-a szerinti
változásbejegyzési eljárás az illetékes Cégbíróság előtt: van/nincs9 folyamatban.
Jelen nyilatkozatot a fentebb megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban,
az ajánlat részeként teszem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
………………………………
cégszerű aláírás
Figyelem: Kbt. 47.§ (2) bekezdés alapján eredeti aláírt példánynak kell lennie!

8

Közös Ajánlattevők esetén külön-külön kiöltendő

9

Megfelelő aláhúzandó!
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9. sz. iratminta

Egyéb nyilatkozatok

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (Ajánlattevő / közös
Ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,
hogy

1) Az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf file) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben
megegyezik.
2) Az általunk idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is
csatoltuk ajánlatunkban. 10
3) A magyar nyelvű szöveg az idegen nyelvű szöveggel tartalmilag mindenben
megegyezik 11
4) Cégünk a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel / nem szerepel. 12
5) Ajánlattevő / közös ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági
szereplő13 tekintetében a cégbíróságinál nincs / van 14változásbejegyzési eljárás
folyamatban;.15
6) Ajánlattevő szerepel / nem szerepel16 a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén.
7) Hogy Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók
valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, illetve a fent
említett szervezetek vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében – sem
a közbeszerzési eljárás, sem annak előkészítése során – a Kbt. 25. §. szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk, illetve
általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, illetve azok vezetői, munkavállalói és
hozzátartozóik tekintetében a Kbt. 25.§-a szerinti összeférhetetlenség fennállása, úgy

10

Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz idegen nyelvű iratot, úgy e pont szövegezését kérjük áthúzással jelölni, vagy törölni
Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz idegen nyelvű iratot, úgy e pont szövegezését kérjük áthúzással jelölni, vagy törölni
12
A megfelelő aláhúzással jelölendő
13
A megfelelő aláhúzással jelölendő
14
A megfelelő aláhúzással jelölendő
15
A megfelelő aláhúzással jelölendő
16
ajánlattevő, (közös ajánlattevő esetén valamennyi ajánlattevőnek) az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek külön, külön
kell a változásbejegyzésről nyilatkoznia
11

31

Kevermes Nagyközség Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása
(TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő - a Kbt. 25. § (8) bekezdésében foglalt eljárás eredménytelensége esetén – a
Kbt. 73. § (1) bekezdés b) alapján köteles ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítani;
8) Tudomásul vesszük, hogy legkésőbb a szerződés aláírásakor, rendelkezni szükséges a
szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő és legalább 5.000.000,HUF/káresemény, azaz Ötmillió forint/káresemény és évenként 20.000.000,- HUF,
azaz Húszmillió forint összegre szóló szakmai felelősségbiztosítással, melyet a
szerződés fennállása alatt a Megrendelő felhívására haladéktalanul kötelesek
vagyunk a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával
igazolni. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés
feltétele. A felelősségbiztosítást a szerződés megszűnéséig kötelesek vagyunk
fenntartani.
9) Építőipari kivitelezői tevékenységet végzők nyilvántartására vonatkozó, Magyar
Kereskedelmi
és
Iparkamaránál
vezetett
nyilvántartási
számunk:………………….

Jelen nyilatkozatot a „Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri
Hivatal épületének energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…...………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY / ALÁÍRÁS MINTA/:
Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő aláírási címpéldánya/aláírási mintája
egyszerű másolatban a cégszerűség és a képviseleti jog megállapíthatósága érdekében. Az
ajánlatot, valamint annak részét képező nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult(ak)
aláírási címpéldánya(i), az ajánlat, valamint az annak részét képező nyilatkozatok
meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
meghatalmazás, valamint a meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási
címpéldánya(i) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-minta.

33

Kevermes Nagyközség Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása
(TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)
AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

10. sz. iratminta
MEGHATALMAZÁS
(adott esetben)
Alulírott ………………………….., mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője
meghatalmazom ………………………… a …………………………… dolgozóját a Kevermes
Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a „Vállalkozási szerződés keretében a
Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15BS1-2016-00059)” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban való képviseletemre, és az
ajánlat részét képező iratok aláírására.
Jelen meghatalmazás kiterjed az Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk
megadására, jognyilatkozat megtételére, amelyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás
aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

__________________________________
Meghatalmazó
cégszerű aláírás

__________________________________
Meghatalmazott
cégszerű aláírás
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11. sz. iratminta
NYILATKOZAT
Üzleti titokról

Alulírott, mint a (Ajánlattevő neve és székhelye):……………………………………………
.…………………………….. cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem,
hogy az általam benyújtott ajánlat:

 üzleti titkoz tartalmaz ajánlat ……… oldalától az ajánlat ……… oldaláig, amelynek
nyilvánosságra hozatalát megtiltom.*
Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat
ajánlatunkban elkülönített módon, az ajánlat külön mellékleteként csatoljuk.

Üzleti titok esetén az ajánlat …… oldalán csatoljuk nyilatkozatunk, amely alátámasztja,
hogy az üzleti titokként kezelendő adat vagy információ milyen módon okozna az
ajánlattevőnek aránytalan sérelmet.
Üzleti titok meghatározása esetében figyelembe vettük a Kbt. 44.§ (1)-(3) bekezdésében
leírtakat.

 üzleti titkot nem tartalmaz*

Jelen nyilatkozatot a „Vállalkozási szerződés keretében Kevermes, Polgármesteri
Hivatal épületének energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyban
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

* a megfelelő rész a -ban jelölendő vagy a szöveg aláhúzandó!
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12. sz. iratminta

NYILATKOZAT
az előlegről

Alulírott ………………….., mint a(z) ……………………………………(Ajánlattevő neve és székhelye)
cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy Kevermes
Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított a „Vállalkozási szerződés
keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása
(TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyú eljárásban, mint ajánlattevő az ajánlattételi
felhívásban foglaltak alapján
 kérek előleget
 nem kérek előleget*

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

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

* A megfelelő aláhúzandó
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13. sz. iratminta
KKV nyilatkozat
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 17

Alulírott, ………………………………… mint a(z) ………….........................(Ajánlattevő neve és
székhelye) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője, a Kevermes Nagyközség
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt a „Vállalkozási szerződés keretében
Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesztése (TOP-3.2.1-15BS1-2016-00059)” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom, hogy Társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKVtv.) alapján
A)
B)
C)
D)

mikro-vállalkozásnak minősül,
kisvállalkozásnak minősül,
középvállalkozásnak minősül,
nem tartozik a törvény hatálya alá*.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

(cégszerű aláírás)

17

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot külön-külön kell megtenni.
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14. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) és 25. § (2) bekezdés alapján
Alulírott………………………………………… mint a(z)……………………………….. (Ajánlattevő neve és
székhelye) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője18 a Kevermes Nagyközség
Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a „Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes,
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-201600059)” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam
képviselt szervezet megfelel
az ajánlati felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti Műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelményekben előírt alkalmassági feltételeknek.

-

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.

18
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15. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében
Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. (Ajánlattevő neve és
székhelye) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy Kevermes Nagyközség Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által a „Vállalkozási
szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai
felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bek. szerinti
közbeszerzési eljárásban az előírt alkalmassági követelmények igazolása érdekében más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva/egyedül* kívánok megfelelni. 19
Amennyiben az alkalmassági követelmény igazolása más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva történik, a szervezet vagy személy, valamint az érintett
alkalmassági követelmény megjelölése:
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet,
Alkalmassági követelmény személy (név, cím, adószám vagy adóazonosító Műszaki és szakmai alkalmasság (az
jel)
ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével)
III.1.3) M/1
1.
*A megfelelő rész aláhúzandó.
N y i l a t k o z o m továbbá, hogy az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezet
(vagy személy) nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjai szerinti kizáró
okok hatálya alatt.

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva
felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.
67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (Erre vonatkozóan külön iratminta nem kerül kibocsátásra!)
19
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16. sz. iratminta
NYILATKOZAT
AZ M.1. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TEKINTETÉBEN 20
„Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / kapacitást nyújtó
szervezet megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a fenti tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárás tekintetében kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során
nyilatkozom,
hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi, alkalmassági
előírást teljesítő szakembert vonjuk be:
Alkalmassági előírás: M.1.
Szakember
neve

Szakember
végzettsége,
képzettsége

Szakmai
gyakorlati ideje
(összesen)

Rendelkezik-e
MV-É érvényes
felelős műszaki
vezetői (vagy
azzal
egyenértékű)
jogosultsággal
(igen/nem)

Nyilvántartó
hatóság
megnevezése és
nyilvántartási
szám, vagy
elérési útvonal
(igen válasz
esetén)

Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, ill. nem szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy csatolásra kerülnek:
-

a szakember által aláírt, a szakmai tapasztalatot is tartalmazó szakmai önéletrajz,
valamint a végzettséget, képzettséget bizonyító okiratok egyszerű másolatai.

Ezekből az iratokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható.
(Amennyiben a szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban,
ezen iratok csatolása nem szükséges).
Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Ajánlattevőnek, vagy amennyiben a követelményt kapacitást nyújtó szervezet teljesíti, úgy a vonatkozó követelményre kapacitást
nyújtó szervezetnek kell benyújtani.
20
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17. sz. iratminta
NYILATKOZAT

A jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról

Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) .......…………............……………………
ajánlattevő / közös ajánlattevő 21 nevében nyilatkozattételre jogosult, a fenti tárgyban
megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként
kihirdetésre kerülök, úgy a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglalt
határidőben és az ajánlatkérő által előírt feltételek mellett a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontja alapján az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.
Jelen nyilatkozatot a „Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri
Hivatal épületének energetikai fejlesztése (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)”
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

21

Nem kívánt rész törlendő!
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18. sz. iratminta

NYILATKOZAT
A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS(OK) ÁTVÉTELÉRŐL22
„Vállalkozási szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének
energetikai fejlesztése (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059)” tárgyú közbeszerzési
eljárásban

Alulírott …………………………….…….., mint a …………………………… (ajánlattevő / közös
ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő székhelye)
nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), nyilatkozom, hogy
a fenti tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban ….... db kiegészítő tájékoztatást megkaptuk és
jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap):
…...………………………………………..
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Csak abban az esetben szükséges kitölteni és az ajánlathoz csatolni, amennyiben sor került az eljárás keretében kiegészítő tájékoztatás
megküldésére.
22
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19. sz. iratminta
NYILATKOZAT DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSÉRŐL
(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul Ajánlatkérő részére megküldendő)
Alulírott ………………….., mint a ………………………… (Ajánlattevő megnevezése) …………………
(Ajánlattevő székhelye), ………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve)
……………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult
képviselője a Kevermes Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Vállalkozási
szerződés keretében a Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai
felújítása (TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00059) tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben a közbeszerzési dokumentumok teljes terjedelmükben történő letöltését és
kézhezvételét ezúton igazolom.

Gazdasági szereplő neve:
Gazdasági szereplő székhelye:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
E-mail cím:
Fax szám:
Gazdasági szereplő adószáma:
Kérjük, hogy kitöltve és cégszerűen aláírva a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul,
de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig szíveskedjenek megküldeni a +36 66463138-as
telefax számra, vagy a kovite@kovite.hu e-mail címre.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
.................................................................
ajánlattevő cégszerű aláírása
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IV. SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a, (székhely: ………….; képviselője:………………; adószám: …………..;
törzsszám: ……..; a továbbiakban: Megrendelő), mint Megrendelő,
másrészről a
……………. (székhely: ………….; cégjegyzék szám: …………; adószám: ……………; képviseli:
……………..; bankszámlaszám: ……………….; továbbiakban: Vállalkozó), mint Vállalkozó között
az alábbi feltételek szerint az alulírt helyen és napon.
Bevezető rendelkezések
1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018.………………. napján a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást
(a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított „Vállalkozási szerződés keretében a
Kevermes, Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15BS1-2016-00059)” tárgyában.
2.
Megrendelő a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének c) pontja szerinti értékelési szempont –
legjobb ár-érték arány - alapján Vállalkozót nyilvánította az eljárás nyertesének.
Jelen szerződés közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó Ajánlatának tartalma
(továbbiakban: Előkészítő Iratok) alapján jött létre. Amennyiben ellentmondás merülne fel
jelen Szerződés és az Előkészítő Iratok rendelkezései között, az Előkészítő Iratok
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben elsősorban az Előkészítő Iratok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
I.

A Szerződés tárgya, hatálya valamint a teljesítésre vonatkozó rendelkezések
1. Vállalkozó elvállalja a Bevezető rendelkezések 1. pontjában megjelölt helyszínen
található épület kivitelezési munkálatait jelen szerződés kötelező és elválaszthatatlan
részét képező műszaki leírásban (1. sz. melléklet) foglaltaknak megfelelően.
2. A szerződés teljesítésének határideje 2018. október 31. Jelen szerződés keretében
elvégzendő munkák kezdésének időpontja a munkaterület átadásának az időpontja. A
Megrendelő a munkaterületet a szerződés aláírását követő 15 munkanapon belül adja
át. Megrendelő előteljesítést elfogad.
3. A teljesítési helyre vonatkozó adatok: HU-332 Kevermes, Jókai u. 1., 835 hrsz.

II.

Fizetési feltételek
1. Felek teljesítés ellenértékét a Vállalkozó ajánlata alapján a következőekben határozzák
meg:
Kivitelezési díj nettó: ……………….…………………,- Ft + ÁFA
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Az ajánlati ár tartalmazza közbeszerzési dokumentumokban foglalt összes előírás
teljesítéséhez szükséges, teljes körű kivitelezési költséget.
Megrendelő a szerződés ellenértékét átalányárban határozza meg. A pótmunka, vagy
többletmunka tekintetében a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 6:244-245. § rendelkezései
szerint kell eljárni.
2. Az átalányáras elszámolásra tekintettel a következő rendelkezések érvényesülnek.
 Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésére bocsátott műszaki követelmények tartalmát, és az abban foglalt
munkálatok teljes körű megvalósítására tett ajánlatot;
 Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott műszaki követelmények alapján
a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is
kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak
megfelelően készíti el;
 Vállalkozó kijelenti, hogy közbeszerzési dokumentumokat áttanulmányozta, az
abban foglalt adatokat ismeri, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el;
 Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen
és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására.
 Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben
megjelölt vállalkozási díj fix díj, a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű
teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, díj, adó, és egyéb közterhek
jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. Vállalkozó a
vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen
más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
amennyiben vállalkozási díját alulprognosztizálta, úgy az ebből eredő
többletköltséget nem háríthatja át Megrendelőre, továbbá ezen körülmény sem
mentesíti a teljesítési kötelezettsége alól.
3.

Előleget Megrendelő szerződésben foglalt- általános forgalmi adó nélkül számított- teljes,
nettó vállalkozási díj 10 %-a erejéig biztosít. Vállalkozó tudomásul vesz, hogy az előleg
igénybevételi lehetőséggel egy alkalommal élhet. Amennyiben Vállalkozó él az előleg
igénybevételi lehetőséggel, úgy az előleg elszámolása a részszámlákban (3 db) és a
végszámlában történik. Az előleget Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadását követő
15 napon belül köteles kifizetni. A kifizetéseknél Szerződő felek alkalmazzák a mindenkori
ÁFA törvény rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A
§-ában foglaltakat, a Kbt. 135. §-ában foglaltakra és a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet
32/A.§ foglaltakra figyelemmel.
4.
Vállalkozó 1 db előlegszámla, 3 db résszámla és a szerződés teljesítése után 1 darab
végszámla benyújtására jogosult.
4. A Részszámlák kiállítására a szerződés szerinti – áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás
(vállalkozói díj) -25 %, 50 % és 75%-át elérő teljesítés esetén van lehetőség. A
részszámlák fizetendő végösszege úgy állapítandó meg, hogy számlázott vállalkozói díjból
levonásra kerül az első részszámla ellenértékéből az előleg 25-%-a, a második részszámla
ellenértékéből az előleg 25%-a, a harmadik részszámla ellenértékéből az előleg 25 %-a.
Hasonló eljárással állapítandó meg a végszámla fizetendő végösszege azzal, hogy a
végszámlából levonásra kerül az előleg fennmaradó 25-%-a.
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5. A Megrendelő a vállalkozói díjat - a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembe
vételével a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglaltak
szerint,
a
Vállalkozó
által
kiállított
számla
alapján,
Vállalkozó
……………………………………bankszámlájára átutalással egyenlíti ki.
Amennyiben a Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdés a)-h)
pontjai alapján szabályosan kiállított és megküldött számla ellenére a határidő elteltét
követően Megrendelő nem fizet, Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű
késedelmi kamat és (2) bekezdése szerinti behajtási költségátalány megtérítésére tarthat
igényt.
A teljesítésigazolás kiállítása tekintetében érvényesülnek a Kbt. 135. § (2) bekezdésében
foglaltak: ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő az átadásátvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi
meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles
kiadni.
A Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel Megrendelő a szerződés
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról
legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Megrendelő a Kbt. 135. § (6) bekezdésével összhangban csak a Vállalkozó által elismert
kötbér összegét tekintheti lejárt tartozásnak, és a kiszámlázott kötbér összegével
csökkentett díjat fizeti meg.
6.
Vállalkozó a számlát az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
bekezdéseinek figyelembe vételével nyújthatja be.
7.
Vállalkozó a Megrendelő képviselője által eredeti, papíralapon aláírt teljesítésigazolást – melyen nyomtatott betűvel feltüntetett az aláírásra jogosult személy neve, és
beosztása – köteles a számla mellékleteként csatolni. A számlán fel kell tüntetni a szerződés
azonosító számát. Azonosító szám hiánya esetén, vagy ha a számla tartalmilag vagy
formailag hibás, vagy ha teljesítésigazolás nélkül érkezett, vagy nem felel meg az előző
mondatban foglaltaknak, a Megrendelő a számla befogadását megtagadja, és a számlát
visszaküldi. Ebben az esetben a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla
kézhezvételétől kezdődik.
III.

Vállalkozó kötelezettségei

1.
Vállalkozó köteles a Megrendelő kapcsolattartóját e-mailben és telefonon – annak
írásbeli megerősítésével együtt – minden olyan körülményről tájékoztatni és ha szükséges,
figyelmeztetni, amely a teljesítés eredményességét, kellő időben való elvégzését
veszélyezteti, vagy gátolja. A Vállalkozó az értesítés elmulasztásából eredő kárért
felelősséggel tartozik.
2.
A munkálatokkal érintett, meglévő berendezések, szerkezetek megóvása Vállalkozó
kötelezettsége. Az építési munkákkal nem érintett meglévő szerkezetek megóvása is a
Vállalkozó kötelezettsége. Az ennek ellenére bekövetkező sérüléseket, károkat a Vállalkozó
köteles díjmentesen helyreállítani, pótolni, és kijavítani. A Vállalkozó köteles a szerződés
teljesítése során Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott kárt megtéríteni.
3.
A munkák végzése során Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályokat,
szabványokat, technológiai utasításokat, munkavédelmi előírásokat betartani.
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Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő biztonsági követelmény
rendszerét a teljesítés során minden felkért, vagy megbízott munkatársával betartatja.
Vállalkozó az általa hozott, munkavégzéshez szükséges eszközök műszaki megfelelőségéről,
munkavégzéshez alkalmas állapotáról köteles gondoskodni különös tekintettel a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben foglaltakra. Vállalkozó ezen
kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért, balesetekért Megrendelő felelősséget
nem vállal; Vállalkozó kizárólagos felelősséggel köteles helytállni.
4.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítésben csak olyan alvállalkozó működhet
közre, aki megfelel a közbeszerzési törvényben foglaltaknak, valamint, akiért Vállalkozó úgy
felel, mintha maga teljesített volna. Az alvállalkozóra vonatkozóak a Kbt. 138. § (3)
bekezdésével összhangban a Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót
még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
5.
Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles az építési napló
vezetését megkezdeni, valamint a teljesítés alatt is folyamatosan vezetni amennyiben az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályok azt előírják. Jogszabályi
kötelezettség hiányában Vállakozó munkanaplót köteles folyamatosan vezetni.
6. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély (kivéve használatba vételi

engedély), jóváhagyás, tanúsítás szükséges a kivitelezés teljes körű megvalósításához,
annak beszerzése a teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége. A közmű
egyeztetések lefolytatása, ill. amennyiben a kivitelezéshez közmű kiváltás szükséges, az
Vállalkozó kötelezettségét képezi. Külső közmű rákötések megvalósítása illetve
esetleges költsége azonban Megrendelőt terheli.
7. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.
8.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X. 30.)
Korm. rendelet 26. § alapján az építési beruházás esetén a Vállalkozó köteles − legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára – szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Megrendelő által a közbeszerzési dokumentumokban
előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra (3. sz. melléklet).
9. Az építési beruházás során a Vállalkozó köteles a saját, illetve alvállalkozói
tevékenységéből származó mindennemű hulladékot összegyűjteni és saját költségén
üzemeltetési engedéllyel rendelkező hulladék-lerakóhelyre elszállítani, melyet igazolnia
kell a Megrendelő felé.
Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait továbbá a
felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az
átvétel feltétele.
IV.

Megrendelő kötelezettségei és jogosultságai
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1. Megrendelő térítésmentesen biztosítja a víz és áramvételi lehetőséget Vállalkozó
számára.
2. Megrendelő jogosult a munkavégzést bármikor ellenőrizni.
3. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítésigazolást aláírja, valamint az
ellenértéket megfizeti.
V.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (kötbér, jótállás)

1.
Vállalkozó pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. A Vállakozó által
nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő kötbérre az alábbiak szerint
jogosult. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti.
2.
Vállalkozó
Megrendelőnek:

az

alábbi

mértékű

kötbérfizetési

kötelezettséggel

tartozik

a

Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó a szerződés szerinti teljesítési határidőhöz
képest olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy a Ajánlatkérő jogosult az
Ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke a
teljes nettó vállalkozási díj 0,4 %-a/nap, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. A
késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó vállalkozási díj 12 %-a lehet. Ajánlatkérő
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni, amennyiben a
késedelmi kötbér összege eléri a nettó vállalkozási díj 20 %-át. A késedelmes teljesítés
esetére kikötött kötbér megfizetése az Ajánlatkérőt nem mentesíti a szerződésszerű
teljesítés kötelezettsége alól.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli,
amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős, meghiúsul,
illetve amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, úgy késedelmi
kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 20%a.
Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei érvényesítésének
elvesztését.
3.
Vállalkozó a nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 5 % -nak megfelelő, azaz ………….. Ft
összegű, a jótállási idő (……… hónapig) tartamára fennálló jólteljesítési biztosítékot bocsát a
Megrendelő rendelkezésére. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásától szóló
dokumentumot (bankszámlára történő befizetés esetén a befizetésről szóló banki igazolás
eredeti vagy egyszerű másolati példányát, bankgarancia vagy banki készfizető kezesség
biztosítása esetén a bank által kiadott bankgarancia levél eredeti példányát, biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetén a
kötelezvény eredeti példányát) teljesítés időpontjáig, azaz a műszaki átadás – átvételi
eljárás sikeres lezárása napjára keltezetten köteles Vállalkozó a Megrendelőnek átadni.
Vállalkozó a jólteljesítési biztosíték nyújtásának módjáról a fent felsorolt lehetőségek közül
választva, a biztosíték átadásának időpontjáig dönt.
A biztosítéknak a Megrendelő részére az előbbiekben részletezettek szerinti határidőben és
formában történő rendelkezésre bocsátása a számla benyújtásnak feltétele.
A Vállalkozó jólteljesítési biztosíték esetén az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet
a jótállási idő alatt, de a biztosítéknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
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Megrendelőt a jólteljesítési biztosíték összegéből véglegesen megilleti mindazon költség,
amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák
kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja
és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti.
Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a jólteljesítési
(garanciális) biztosítékot a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utolsó utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére
felszabadítani.
A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása nem mentesíti a Vállalkozót az
úgynevezett „rejtett hibákkal” kapcsolatos felelősség alól.
4.
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa elvégezett munkákra a Ptk. és a jótállási időkről
rendelkező jogszabályok szerinti jótállási időn felül ….. hónap időtartamú jótállást vállal (a
jótállás jogszabályban rögzített minimális mértéke 12 hónap). A jótállás kezdete a sikeres, a
végső, a műszaki leírásban meghatározott minden feladat szerződésszerű elvégzését igazoló
műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv Felek általi aláírásának a napja.
Vállalkozónak biztosítania kell, hogy Megrendelő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a
jótállásra vonatkozó dokumentumokkal a Vállalkozó közreműködése nélkül is tudja
érvényesíteni a gyártóval és/vagy a forgalmazóval szemben.
5.
A Vállalkozót a szolgáltatásaira vonatkozóan a Ptk. 6:171. § és a szavatossági időről
rendelkező jogszabályok szerint szavatossági kötelezettség terheli, amelyeket köteles
Megrendelő részére érvényesíteni.
VI.

Együttműködési kötelezettség, képviselet

1.
Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést írásban, postai úton
(tértivevényes ajánlott levél formájában) vagy telefax, illetve visszaigazolt e-mail útján kell
megküldeni a másik fél címére. Az értesítések és üzenetet tartalmazó írott jegyzék akkor
tekinthető átadottnak, amikor azokat az adott címre kézbesítették, és az ezt igazoló
tértivevényt a küldő fél visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor a hibátlan
továbbításról a faxgép által kiadott igazolást a küldő fél megkapja, vagy e-mail esetén annak
elolvasásáról visszaigazolás a másik félhez megérkezik.
2.

A kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak:

Vállalkozó részéről:


Név: ………………



Cím: ……………….



Telefon:………………….



Fax: ……………..



e-mail cím: ……………………….

Megrendelő részéről:


Név: ………………



Cím: ……………….



Telefon:………………….
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Fax: ……………..



e-mail cím: ……………………….

3.

A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra a következő személy jogosult:



Név: ………………



Cím: ……………….



Telefon:………………….



Fax: ……………..



e-mail cím: ……………………….

4.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a műszaki ellenőr:


Név: ………………



Cím: ……………….



Telefon:………………….



Fax: ……………..



e-mail cím: ……………………….

5.
Felek megállapodnak, hogy a fenti személyekben és/vagy adataikban való változást
nem tekintik szerződésmódosításnak és a változásról haladéktalanul írásban értesítik
egymást.
6.
Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, melynek keretében
minden olyan információt, üzleti titkot, vagy adatot, amelyet jelen szerződés teljesítése
során a Felek egymástól kapnak, vagy amelyet nevükben bárki a jelen szerződéssel vagy
ebben foglaltakkal kapcsolatban közölt, vagy amelyekhez a Felek a szerződés teljesítése
során hozzájutottak, üzleti titokként kötelesek megőrizni. Jelen szerződés tartalmáról egyik
fél sem nyilatkozhat a másik fél beleegyezése nélkül azzal, hogy egyik fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
VII.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles
készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 8 munkanapon belül megkezdeni,
és a Kbt. 135.§ (2) bekezdés szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények
terhe mellett.
2. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles a
jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg
a 10 munkanapot.
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3. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi és 1 pld. elektronikus formátumú
(megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely egymástól elválasztva,
azonosíthatóan a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás
vonatkozásában releváns:
a) az átadási dokumentáció tartalomjegyzékét
b) megvalósulási terveket,
c) felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
d) kivitelezői nyilatkozatot,
e) nyomonkövetési napló oldalait,
f) beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait,
g) építési hulladékkezelés dokumentumait,
h) ellenőrző mérések dokumentálását,
i) a használati és karbantartási útmutatókat.
4. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 2 pld-ban a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek,
berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen
szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a
szerződésszerű teljesítés feltétele.
5. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról Vállalkozó írásban
tájékoztatja Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség (azaz hiány- és
hibamentesség) esetén – átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.
6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítést vesz
át, ez a végszámla kifizetésének feltétele.
7. Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a
Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott 12
hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. A felülvizsgálati eljárásban Felek a teljesítés
szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat
vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák
kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 10 munkanap.
VIII.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

1. Szerződő Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a szerint írásban módosíthatják.
2. A szerződés a teljesítéssel megszűnik azzal, hogy ez utóbbi körülmény a jótállási és
szavatossági kötelezettségek teljesítését nem érinti.
3. Szerződő felek a határozott időtartamú jogviszonyukra figyelemmel a szerződés rendes
felmondással történő megszüntetését kizárják.
4.
Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés
folytán kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú
felmondásra jogosult.
5.
A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési
kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
- Vállalkozó ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó felszólítását, hogy
tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és
időben pontos teljesítésének,
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- Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását,
- Vállalkozónak a Szerződésben meghatározott felelősségbiztosítási szerződése a jelen
szerződés időtartama alatt megszűnik és helyette a Vállalkozó új biztosítási szerződést nem
köt, vagy amennyiben a biztosítási szerződés olyan okból szűnik meg, amiért Vállalkozó
nem felelős, a megszűntést követő 8 napon belül nem köt;
- Vállalkozó a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül és a Kbt. 138. §-ába ütközően vesz
igénybe az Ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez,
- Vállalkozói kötbér összege eléri a maximumot,
- Vállalkozó fizetésképtelenné válik, jogerős bírósági döntéssel elrendelt felszámolási vagy
végelszámolási eljárás indul ellene.
6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet,
amely
tekintetében
fennáll
a
Kbt.
62.
§
(1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
7. Vállalkozó a Megrendelő súlyos szerződésszegő magatartása esetén jogosult azonnali
hatállyal írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a
Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is.
Súlyos szerződésszegésnek tekintendő különösen, ha Megrendelő fizetési kötelezettségét,
Vállalkozó erre irányú írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül sem
teljesíti.
8. Az azonnali hatályú felmondás a felmondás tényét és indokát tartalmazó írásbeli
(tértivevényes postai küldemény vagy telefax) értesítés másik félhez történő igazolt
megküldése napján válik hatályossá.

IX.

Egyéb rendelkezések

1. Felek megállapítják, hogy a Kbt. 136.§ (1) - (2), 143. § (1) - (3) bekezdéseiben foglaltak a
szerződés kötelező törvényi feltételei:
A Megrendelő szerződéses feltételként előírja, hogy a Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
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b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni
a közbeszerzési eljárásból.
2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy
megbízottait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi és egyéb jogszabályoknak megfelelően
alkalmazza.
3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai
irányadók, különösen a Ptk., Kbt. valamint a közbeszerzésre vonatkozó egyéb jogszabályok.
A szerződés képezi a Felek szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és a Felek
kizárják a Ptk. 6:63.§ (5) bekezdésének alkalmazhatóságát a szerződés tekintetében.
4. Vállalkozó köteles a szerződés megkötésekor az átláthatósági nyilatkozatot a kitöltési
útmutató szerint kitölteni és aláírni, és az abban kért adatokat a jogszabályok által előírt
feltételekkel Megrendelőnek átadni. A nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan 2. sz.
mellékletét képezi. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6)
bekezdése alapján tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem köthető meg és a szerződés
alapján nem történhet kifizetés olyan szervezet részére, amely nem minősül átlátható
szervezetnek.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben valótlan adatokat közöl, úgy a szerződést a
Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy a szerződéstől eláll.
5. Felek kifejezik arra vonatkozó szándékukat, hogy a szerződés teljesítése során felmerült
vitáikat elsősorban békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezik.
6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés során keletkező jogviták
eldöntésére
értékhatártól függően az Orosházi Járási Bírósághoz és a Gyulai Törvényszékhez fordulnak.
7. Vállalkozó tudomásul veszi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 355/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeleten és az Állami Számvevőszék 2011. évi LXVIII. törvényen alapuló, jelen
szerződéssel összefüggő ellenőrzési jogosultságát. A költségvetési pénzeszközök
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felhasználásának nyilvánossága érdekében Felek a szerződés lényeges tartalmáról a
tájékoztatást nem tagadhatják meg üzleti titokra való hivatkozással.
8. Ezen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő
Felek egyetértésével lehetséges, tekintettel a Ptk. 6:191. § és Kbt. 141. § rendelkezéseire.
9. Szerződő Felek a jelen szerződést, valamint annak kötelező és elválaszthatatlan részét
képező …… darab mellékletét elolvasták, értelmezték, és mint ügyleti és üzleti akaratukkal
mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban cégszerű aláírásukkal ellátták.
Kevermes, 2018. ………………………..
Megrendelő

Vállalkozó

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
3. sz. melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítása
4. sz. melléklet: Vállalkozó által árazott költségvetés
5. számú melléklet: Alvállalkozók megnevezése
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V. Műszaki leírás
külön dokumentumban, pdf. formátumban csatolva
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