AJÁNLATI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 115. § (1) szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
1) AZ AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ ADATOK
Szervezet: Jászberényi Tankerületi Központ
Cím: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
Kapcsolattartó: Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató
Tel: +36/57/795-210
E-mail: zoltan.zsemberi@kk.gov.hu
További információk a következő címen szerezhetőek be:
TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.
Kapcsolattartó: dr. Weisz Gyula ügyvezető
Tel: +36-1-790-7910
Fax: +36-1-790-7983
E-mail: kozbeszerzes@top-szakerto.hu
A jelen közbeszerzési dokumentumok (Felhívás, stb.) a Kbt. 39. §-a alapján az alábbi
honlapon érhetőek el: www.top-szakerto.hu
2) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS INDOKOLÁSA
Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti (nemzeti eljárásrend) szerint a
Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárás, mivel az építési beruházások
becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
3) A SZERZŐDÉS TÍPUSA
3.1. A szerződés típusa: Építési beruházás
4) KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁT ÉS MENNYISÉGE
4.1. Közbeszerzés tárgya: A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti munka kivitelezése
4.2. Közbeszerzés mennyisége:
1.rész : Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017”
projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában”
kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a
tételes költségvetésben részletezettek szerint
2.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra
Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc
Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a
Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint
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1.rész Csete Balázs Általános Iskola épületének felújítási munkái:
Elvégzendő munkafolyamatok és mennyiségek leírása:
1. Közművezetékek és –szerelvények szerelése:
 Gázellátó és villamos energia ellátó hálózat kiépítése a légkezelő berendezéshez és
világításhoz az ingatlanon lévő közmű csatlakozási ponttól a sátorig, a szükséges
hatósági engedélyek beszerzésével 1 kts.
2. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
 Világítás a sátor héjszerkezetére függesztett világító testekkel, kábelekkel és
kapcsolószekrénnyel kompletten
1 kts.
3. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
 Gázüzemű fűtő-légkezelő berendezés telepítése tartalék ventilátorral és áramfejlesztő
aggregátorral kompletten
1 kts.
4. Szabadidő és sportlétesítmények:
 Légtartásos sportcsarnok sátorszerkezet, egyrétegű héjszerkezettel 20x38 m-es pálya
fedésére 1 db
 20x38 m-es műfüves sportpálya készítése a szükséges alépítményi munkákkal,
szivárgó rendszerrel, csapadékvíz elvezetéssel, labdafogó háló és palánk lehetőség
előkészítésével, meglévő aszfaltra terített fogadóágyra fektetett multifunkcionális
műfű homokfeltöltéssel 1 db

2.rész Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújítási munkái:
Elvégzendő munkafolyamatok leírása:
1. Energetikai korszerűsítés:
o Irtás, föld- és sziklamunka:
- nyílászárók szállítása 1db
- Konténer, sitt elszállításához 1 klt.
o Falazás és egyéb kőművesmunka:
- Kiegészítő kőműves munkák 1 kts.
o Bádogozás:
- Párkány beépítés 1 klt.
- Nyílászárók beépítése bontással 1 klt.
o Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:
- Műanyag ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka,
(belső párkány), végzáróval: hossz: 2300 mm, szél: 200 mm 54 db
- Műanyag ablakdeszka, elhelyezése (szereléssel) végzáróval: hossz: 1250
mm, szél: 250 mm 54 db
- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül
(szerelvényezve)
uw<1,4 W/m2K, Mérete: 1600x2700 mm 2 db
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Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül
(szerelvényezve)
uw<1,15 W/m2K, Mérete: 1600x2660 mm 1 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve)
Mérete: 3610x2770 mm 2 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó nyíló uw<1,4W/m2K, Mérete: 770x920
mm 8 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló
váltószárnyas nyíló-bukó, uw<1,4W/m2K, Mérete: 2180x1820 mm 116 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló
váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak, uw<1,4 W/m2K, Mérete: 1770x1820
mm 10 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló
váltószárnyas nyíló bukónyíló ablak, uw<1,4W/m2K, Mérete: 1600x1820
mm 3 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló
váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak, uw<1,4 W/m2K, Mérete: 580x920
mm 8 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló
váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak, uw<1,4 W/m2K, Mérete: 1180x920
mm 2 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló
váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak, uw<1,4 W/m2K, Mérete: 1170x1820
mm 4 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló
váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak, uw<1,4 W/m2K, Mérete: 1920x2800
mm 1 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló
váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak, uw<1,4 W/m2K 1900x3080 mm 1 db
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Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
Ug=0,6 W/m2K, Mérete: 2370x2800 mm 2 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
hatkamrás profil, egyszárnyú ablak, Ug=1,1 W/m2K, Mérete: 2050x2800
mm 2 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül(szerelvényezve),
hétkamrás profil, egyszárnyú ablak, Ug= 1,1 W/m2K, Mérete: 1980x2800
mm 1 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
hatkamrás profil, egyszárnyú ablak, Ug=1,1 W/m2K, Mérete: 3600x2800
mm 1 db
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve),
ablak, Ug=1,1 W/m2K, Mérete: 6000x3000 mm 1 db
Műanyag sorolók elhelyezése 71,85 m
Olajfékes távnyitó 7 db

2. Fedett sportpálya kialakítása:
 Közműcsővezetékek és –szerelvények szerelése:
- Gázellátó és villamos energia ellátó hálózat kiépítése a légkezelő
berendezéshez és világításhoz az ingatlanon lévő közmű csatlakozási
ponttól a sátorig, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével
 Elektromos energia-ellátás, villanyszerelés:
- Világítás a sátor héjszerkezetére függesztett világító testekkel, kábelekkel
és kapcsolószekrénnyel kompletten
 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
- Gázüzemű fűtő-légkezelő berendezés telepítése tartalék ventilátorral és
áramfejlesztő aggregátorral kompletten
 Szabadidő és sportlétesítmények:
- Légtartásos sportcsarnok sátorszerkezet, egyrétegű héjszerkezettel 20x38
m-es pálya fedésére
- 20x38 m-es műfüves sportpálya készítése a szükséges alépítményi
munkákkal, szivárgó rendszerrel, csapadékvíz elvezetéssel, labdafogó háló
és palánk lehetőség előkészítésével, meglévő aszfaltra terített fogadóágyra
fektetett multifunkcionális műfű homokfeltöltéssel

4.3. CPV kódok
Fő tárgy:
45000000-7 Építési munka
További tárgyak:
31500000-1 Világítóberendezések és villamos lámpák
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44160000-9 Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó
termékek
45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése
45262500-6 Kőműves és falazási munka
45232410-9 Csatornahálózat építése
45236230-1 Kerti terepegyengetés
45236250-7 Park terepegyengetése
45262210-6 Alapozás
45262300-4 Betonozás
45261400-8 Szigetelési munkák
45300000-0 Épületszerelési munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45410000-4 Vakolás
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45430000-0 Padló- és falburkolás
45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése
51110000-6 Villamos berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
71421000-5 Kertépítési szolgáltatások
5) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA
Vállalkozási szerződés(ek) - „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018_2
részben” kivitelezése tárgyban
6) TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
Teljesítési (vég) határidő: valamennyi beszerzési rész tekintetében a szerződés megkötését
követően a munkaterület átadásától legfeljebb 2018. augusztus hónap 1. napjáig. A
munkaterület átadására a szerződéskötést követő 10 munkanapon kerül sor
7) A TELJESÍTÉS HELYE
1. rész:
NUTS-kód: HU-322, Csete Balázs Általános Iskola
5137 Jászkisér, Petőfi út 1. szám
2. rész
NUTS-kód: HU-322, Móra Ferenc Általános Iskola
5055 Jászladány Hősök tere 7. szám
8) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
A teljes nettó számlaösszeg 100 %-ának kiegyenlítése uniós forrásból:
az 1. beszerzési rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú
„Sportpálya fejlesztés 2017” c. projektkonstrukció keretében,
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a 2. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú
„Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” c. projektkonstrukció keretében,
Támogatás mértéke: 100%. A finanszírozás formája: utófinanszírozás, a Kbt. 135. §-ában
foglaltak alapján.
A vállalkozói díj átalányáras elszámolású valamennyi beszerzési rész tekintetében.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt teljes
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja. Az előleg elszámolása az végszámlában történik.
Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az előleg
alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke, illetve a szerződés későbbi
módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Az előleget az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az
ajánlatkérőként szerződő fél legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
köteles kifizetni.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a tartalékkeret jogintézményét nem
alkalmazza.
Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít valamennyi beszerzési rész
tekintetében akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 3 számla (ideértve a végszámlát is,
de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő
összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 45%-ának megfelelő
összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 70%-át elérő megvalósult teljesítés esetén
- végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 30%-ának megfelelő összegről az
ÁFA nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki
átadás-átvételt követően.
A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint
történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-aiban foglaltakra.
A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
A további részletes fizetési feltételeket a jelen közbeszerzési dokumentum részét képező
szerződéstervezetek tartalmazzák.
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9) RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL ÉS TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT
TÉTEL
Részekre történő ajánlattételt Ajánlatkérő lehetővé teszi.
Többváltozatú ajánlat tételét Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
10) AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA
Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány
értékelési szempont alapján történik valamennyi beszerzési rész vonatkozásában:
 Részszempont megnevezése: Nettó Ajánlati ár (…Ft), Súlyszáma: 60
 Részszempont megnevezése: Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli
jótállás vállalása: (….hónap) ( maximum 12 hónap), Súlyszáma: 20
 Részszempont megnevezése: Az ajánlati felhívás M/2. pontja szerinti
szakembernek a szakmai tapasztalata hónapokban megadva (maximum 12
hónap), Súlyszám: 20
A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
Az 1. részszempont, 2. bírálati részszempont és 3. részszempont esetében is Ajánlatkérő
az arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21)
1. számú melléklet 1. pont a) pontja szerint, az alábbi képlet alapján:
A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső
ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további
ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak
pontot.
Azaz
Avizsgált-Alegrosszabb
P= -------------------------------------- x (Pmax-Pmin)+ Pmin
Alegjobb-Alegrosszabb
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos – azaz mindegyik ajánlati érték
azonos – mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja.
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A jótállás szempontjából a 12 hónap értéken felüli vállalást tartalmazó ajánlatot az
Ajánlatkérő aránytalan vállalásnak, teljesíthetetlen feltételnek minősíti, és az ajánlatot a
Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánítja.
A 3. bírálati szempont esetében a 12 hónap (legmagasabb) vagy annál magasabb
megajánlás egyaránt a maximális 100 pontot kapja.
Az adott részszempontra adott pontok számát Ajánlatkérő megszorozza a mellé rendelt
súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot.
Ajánlatkérő két tizedesjegyig számol.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb
ajánlatott tette és az ajánlata érvényes (Kbt. 77. § (4) bekezdés).
A vállalásokat pozitív, egész számban megadva kell tenni.
11) KIZÁRÓ OKOK ÉS ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK
Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a megkövetelt
gazdasági
és
pénzügyi,
valamint
műszaki,
illetve
szakmai
alkalmassági
minimumkövetelmény, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
11.1.

Kizáró okok és az igazolás módja

Kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás
során következnek be.

A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. §
(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint
köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá:
Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi
jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
igazolnia kell. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
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azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a
Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt
kizáró okok.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata
arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik
szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek
nincs eszerint tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya
alatt.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolására az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően fogja felhívni az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő kitűzésével (Kbt. 69. § (4) bekezdése)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra
jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
11.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában
P1) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az előző három,
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő
9

letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem
szükséges. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés, felújítás, kivitelezés,
szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása) származó, ÁFA nélkül számított
árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 21/2015. (X. 30.) KR. 19.
§ (3) bek.-ben foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (3) bekezdésben
foglaltakra.
Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2)
bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles,
mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az
alábbiak szerint történik:
Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat),
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
(321/2015. (X. 30.Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés), Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az
előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében, foglaltaknak megfelelően.
Azon előírt alkalmassági követelményeknek (Kbt. 65. § (1) a) pont) amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy
felel meg.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény
kimutatása alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott
eredménye egynél több évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti
esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által
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előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő
alkalmatlan, ha működésének ideje a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés, felújítás,
kivitelezés, szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása) származó - árbevétele
nem éri el
az 1.beszerzési rész tekintetében a nettó 15 millió Ft-ot.
a 2.beszerzési rész tekintetében a nettó 28 millió Ft-ot.
11.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában
M/1 A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a
felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett de
legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett legjelentősebb építéseinek ismertetése az
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű
nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy
abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen);
vagy az ellenszolgáltatás összegét (adott esetben saját teljesítés %-os mértékét);
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját és helyét (kezdés időpontja és a műszaki átadásátvétel lezárásának időpontját min. év/hónap/nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés
tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
részösszeget, ellenértéket vagy mennyiségi adatot műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5)
bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése.
Az egyenértékűségre a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelt 23. § (1) bekezdése az irányadó, és
azt az ajánlattevőnek kell igazolnia.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak
a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével –az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény
betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során:
- az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát.
- saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat
megléte minden kétséget kizáróan megállapítható.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a szerződés
teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
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M/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában
ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben
a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények
ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető
szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de 8 éven (96 hónap)
belül megkezdett közbeszerzés tárgya (mélyépítés, felújítás, kivitelezés, szabadidő vagy
sportlétesítmény építése vagy felújítása) szerinti kivitelezési munkára vonatkozó, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával (munkákkal),
amely referencia mennyisége:
- az 1. beszerzési rész vonatkozásában legalább összesen 700m2 (hétszázötven
négyzetméter) építési munka
- a 2. beszerzési rész vonatkozásában legalább összesen 500m2 (ötszáz négyzetméter)
építési munka
Az előírt alkalmassági követelményt ajánlattevő részenként legfeljebb 2 db szerződésből
teljesítheti.
Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)(2) bek. alapul vételével jár el.
M/1 Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül
teljesítettnek, melyek befejezési dátuma (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja) is a
felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik és maximum 8
éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi építési beruházás osztható,
úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő
megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 60 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra
kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében
előírt egyéb feltételeknek is.
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább:
M/2. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik okl. építőmérnök, vagy okl. építészmérnök vagy
ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, vagy az erre a szakemberre a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki
vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel,
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítja.
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M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján
építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a
letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal nem rendelkeznek.
Amennyiben az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ajánlatában csatolni kell a Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerinti kapacitásait rendelkezésére bocsátó szervezet szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.
12) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2018. május 2. nap, 11 óra 00 perc
13) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME
Az ajánlatot TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft. (1055 Budapest, Falk
Miksa u. 4. IV/1.) alatti címére kell benyújtani.
Az ajánlatok munkanapokon hétfő-csütörtök 9-16 óráig juttathatók el, pénteken 9-14 óráig az
ajánlattételi határidő lejárta napján 9 órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi
határidő lejárta után beérkezett ajánlatra a Kbt. 68.§ (6) bek.- ben és 73.§ (1) bek. a)
pontjában leírtak az irányadóak.
14) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE
Az ajánlattétel nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell
elkészíteni. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is elfogadja.
15) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE,
FELBONTÁSÁNÁL JELENLÉVŐ SZEMÉLYEK

IDEJE,

AZ

AJÁNLATOK

Az ajánlatok felbontásának helye: TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.)
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2018. május 2. nap, 11 óra 00 perc
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni
sem egészében, sem részben, továbbá jelzi, hogy a késve benyújtott ajánlat a közbeszerzési
eljárás dokumentumának minősül, így Ajánlatkérő annak példányát nem küldi vissza, hanem
a törvényben előírt határidőig megőrzi.
16) AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.
17) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉT BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában:
Ajánlattevő pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Ajánlattevő által nem,
vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén az Ajánlatkérő kötbérre az alábbiak szerint
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jogosult. Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti.
Amennyiben Ajánlattevő a szerződésben meghatározott feladatait késedelmesen teljesítési,
úgy ajánlatkérő késedelmes teljesítési kötbért érvényesít, amelynek napi mértéke a teljes
nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a. Tíz naptári napot
meghaladó késedelmes teljesítés esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve a
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, melyért nyertes ajánlattevő felelős, az
ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesíthet, melynek mértéke a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.
Ajánlattevő az általa elvégezett munkákra a Ptk. és a jótállási időkről rendelkező jogszabályok
szerinti jótállási időn felül a felolvasólapon hónapban megadott időtartamú jótállást vállal.
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.
Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az Ajánlatkérő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a
jótállásra vonatkozó dokumentumokkal az Ajánlattevő közreműködése nélkül is tudja
érvényesíteni a gyártóval és/vagy a forgalmazóval szemben.
A szerződést biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezetek tartalmazzák.
18) A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján teljes körű hiánypótlást tesz lehetővé. Ajánlatkérő köteles
újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt
észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 115. § (6) bekezdés szerint újabb
hiánypótlást köteles elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy
hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
19) KBT 114. § (11) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSA
Az ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (11) bekezdését a jelen eljárásban nem alkalmazza.
20) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE
Az eljárás eredményét az ajánlatkérő külön jogszabályi minta szerinti Összegezés megküldése
útján közli az ajánlati kötöttség időtartamán belül.
21) SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA
Az Összegezés megküldését követő 5 napon belül a szerződés nem köthető meg, kivéve a
Kbt. 131.§ (8) bekezdésben leírtak fennállása esetén.
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22) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:
A szerződés az aláírás napján lép hatályba. A szerződés keretében a teljesítési határidő a
munkaterület átadásától legfeljebb 2018. augusztus hónap 1. napjáig.
23) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1.Ajánlatkérő helyszíni bejárást az eljárás keretében nem tart.
2.Az ajánlat tartalmi és formai követelményei
Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat
kérjük, hogy az alábbiak figyelembe vételével szíveskedjenek elkészíteni és benyújtani;
kérjük, hogy ennek során a mellékelt iratmintákban közölt megjegyzéseket is szíveskedjenek
figyelembe venni.
2.1. Tartalomjegyzék
Kérjük, hogy az ajánlathoz készítsenek oldalszámmal ellátott Tartalomjegyzéket, amely
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok megtalálhatóak.
2.2. Felolvasólap
Az ajánlatban a Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján csatolni kell a jelen dokumentáció 1.
számú mellékletét képező – az ajánlattevő(k) nevét, címét, továbbá az értékelési szempont
alapján értékelésre kerülő, főbb számszerűsíthető adatokat tartalmazó – Felolvasólapot, a
mellékelt mintában foglalt információkban és előírásokban foglaltaknak megfelelően
kitöltve. A felolvasólap mellékletét kell, hogy képezze az Ajánlati felhívás M/2. pontra
vonatkozó szakember Önéletrajza a 3. bírálati szempont alátámasztására, a végzettséget
igazoló irata és a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az értékelési szempont
figyelembevételével tett nyilatkozata.
Ajánlattevő ajánlatában a feltüntetett elérhetőségi adatokért és megjelölt kapcsolattartóért
felel, amennyiben a megadott elérhetőség nem elérhető bármilyen okból, Ajánlatkérő a
feltüntetett elérhetőségre megküldött iratokat megküldöttnek és közöltnek tekinti, a téves
adatszolgáltatás, vagy nem megfelelő elérhetőség megadása folytán bekövetkezett
hátrányokat Ajánlattevőknek kell viselni.
2.3 Felhívjuk a figyelmet, hogy – a Felolvasólap mintában írtak szerint megadni kért – adatok
az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő, főbb számszerűsíthető adatokat
tartalmazó ajánlatnak minősülnek és azokat a Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az ajánlathoz
csatolt Felolvasólapon kell megadni.
2.4. Üzleti titok
Ajánlattevő ajánlatában, hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet) tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja,
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hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A fentiek alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében
bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra
hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek
alapjául szolgáló - a Kbt. 76.§ (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a
fenti előírásokat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
2.5. Ajánlati ár és tételes árazott költségvetés
Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy ajánlati ára a
szerződés időtartama alatt nem emelhető, így annak tartalmaznia kell a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások
szerinti valamennyi költséget. Az ajánlati ár alulprognosztizálása esetén ajánlattevő nem
háríthatja át az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat Ajánlatkérőre, valamint ez nem
mentesíti ajánlattevőt a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.
Kérjük, csatolják ajánlatukban a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetési
kiírást teljes körűen beárazva, és cégszerűen aláírva. A költségvetési kiírás minden sorát
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árazni kell. A beárazott költségvetési kiírás költségvetési főösszesítő Áfa vetítési alap sorában
megadott ajánlati ár meg kell, hogy egyezzen a Felolvasólapon megajánlott nettó ajánlati
árral. Az árazott költségvetés tartalmazzon árazott főösszesítőt is. Az árazott költségvetést
kérjük, hogy excel formátumban, elektronikus adathordozón is szíveskedjenek csatolni.
2.6. Részvétel feltételeire vonatkozó nyilatkozatok és igazolások
1)

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

2)

Kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása, a jelen felhívás 11.1) pontjában leírtak
szerint.
Ennek megfelelően kérjük, hogy az ajánlattevő(k) részéről kitöltve és cégszerű
aláírással ellátva kerüljön csatolásra nyilatkozat.

3) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása a jelen felhívás 11.2) pontjában, és a
műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása a 11.3) pontjában leírtak szerint.
2.7. Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerint
Az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdésének figyelembe vételével nyilatkoznia kell, hogy
az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, a szerződés tervezetben, továbbá az esetleges
kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket megismerte, azokat elfogadja; nyertessége
esetén – illetve a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő megjelölte – a szerződést megköti és
teljesíti. A nyilatkozatot eredeti példányban cégszerűen aláírt formában kell csatolni.
Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (4) bekezdésének alapján nyilatkoznia kell arról, hogy
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
Ennek megfelelően kérjük, hogy kitöltve, és cégszerű aláírással ellátva kerüljön csatolásra az
„AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT”.
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot a Kbt. 35. § rendelkezései szerint.
2.8. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozat
A Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
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 vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
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Az ajánlattevő(k)nek ennek alapján cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot kell csatolnia a
Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra vonatkozóan. Kérjük, hogy nemleges
nyilatkozatukat is tegyék meg.
2.9. Az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet bevonása
esetén benyújtandó okiratok:
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A nyilatkozatot a jelen dokumentáció 12. sz. mellékletét képező nyilatkozat minta
kitöltésével, vagy azzal egyező tartalmú nyilatkozat megtételével és ajánlathoz történő
csatolásával kell megtenni.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására
a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A
csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
2.10. Aláírási jogosultság igazolása
Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására
csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkozatot tesz) és
az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult
hatályos aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű
másolati példányát.
2.11. Meghatalmazás
Ha az ajánlatot meghatalmazott írja alá, a cégjegyzésre jogosult(ak) által adott meghatalmazás
példányát is csatolni kell az ajánlathoz.
2.12. Nem magyar nyelvű dokumentumok fordítása
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A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott
dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
2.13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött digitális tértivevényt (igazolást) egyszerű másolatban, amennyiben
változásbejegyzés eljárás nincsen folyamatban arról Ajánlattevő az 5. sz. melléklet 7.
pontjában köteles nyilatkozni
2.14. Az ajánlat formai követelményei:
a) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy
az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az
aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása,
illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
c) Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban és 1 (egy), a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (pdf és az árazott
költségvetést xls./xlsx) formátumban kell beadni;
Az 1 db papír alapú és 1 db, elektronikus adathordozón elhelyezett másolati elektronikus
példányt egyetlen közös borítékban vagy csomagban kell elhelyezni és benyújtani.
A borítékra kérjük a következőket írják rá:
Ajánlat - „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési
intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018 _2 részben”
Az ajánlattételi határidői lejártáig nem felbontható!

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő
csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi
határidő lejártáig, a megjelelt pontos benyújtási címen sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőket terheli.
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Az előírt nyilatkozatok, iratok a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is
benyújthatóak, kivéve 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot melyből az ajánlatnak az
eredeti aláírt példányt kell tartalmaznia, valamint azon nyilatkozatokat amelyek tekintetében
Ajánlatkérő eredeti példány benyújtását előírta.
Az ajánlatok eredeti és elektronikus másolati példánya közötti tartalmi eltérés esetén az
Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányt tekinti hitelesnek és ennek alapján értékeli az
ajánlatot.
2.15. Cégszerű aláírás
Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat – ha a felhívás, a dokumentáció vagy a Kbt. ettől eltérő
rendelkezést nem tartalmaz – cégszerűen kell aláírni.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a
végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy
olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak;
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
2.16. Ajánlattevő az ajánlatba csatoljon a munkavégzésre vonatkozó vonalas ütemtervet heti
bontásban, a munkaterület átvételétől (nulla időpont) kezdődően.
3.

Kiegészítő tájékoztatás
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban és az
egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§-a megfelelő
alkalmazásával, a Kbt. 114.§ (6) bekezdését is figyelembe véve, írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő kapcsolattartójának jelen felhívásban megjelölt
elérhetőségén. Ajánlatkérő a válasz megadásán az ajánlattételt megelőző 4 napot ért ésszerű
idő alatt.
Kérjük, hogy a válaszadás megkönnyítése érdekében a kiegészítő tájékoztatás kérésüket email útján Word formátumban mindenképpen szíveskedjenek megküldeni.

4.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban megkötött
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény hatálya alá esik.

5.

Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli.
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6.

Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2011. (X.30.)
Korm. rendelet 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozói szerződés teljes
időtartama alatt a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan legalább 50.000.000,(ötvenmillió) Ft/év és 30.000.000,- (harmincmillió) Ft/káresemény értékű teljes körű építésszerelési felelősségbiztosítást (C.A.R.) – a saját költségére – fenntartani, vagy meglévő
felelősségbiztosítását ennek megfelelően kiterjeszteni.
A nyertes ajánlattevőnek, rendelkeznie kell 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki az építésügyi
és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. sz. melléklete IV. pont 1. részben foglalt „MV-É” szakterületen
minősített, amely szakember minősítésének Ajánlatkérő felé való igazolása a
szerződéskötés feltétele.

7.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a jelen felhívás, vagy a rendelkezésre
bocsátott dokumentumok, illetve műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást
tartalmaz, e megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,
és az ajánlatkérő – a hivatkozott 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése
alapján – „azzal egyenértékű” megajánlásokat elfogad.

8.

Ajánlattevő a kivitelezése során köteles figyelembe venni minden olyan jogszabályt, melyet a
kivitelezés során be kell tartani, különös tekintettel az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben leírtakra.

9.

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.
Ajánlattevő az alábbi szervezetektől kaphat tájékoztatást:
A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2
tel: (56) 795-700
fax: (56) 795-789
E-mail: titkarsag@jnszmkh.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Budapesti Bányakapitányság
Illetékességi terület:
Budapest főváros és Pest megye
(megállapította a 267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet)
Székhely:1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 310
Email: bbk@mbfh.hu
Tel: +36 13731800
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Adózás tekintetében:
NAV Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
4025 Debrecen, Hatvan u. 45.
4001 Debrecen, Pf. 56.
Tel.: +3652-518-900, +3652-518-902, +3680-420-420
Fax: +3652-518-903
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:
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.
10. Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
11.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Weisz Gyula
(Lajstromszáma: 00940) .
13. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevő(ke)t, hogy építőipari kivitelezői tevékenységet 2010.
január 31. után csak azok a cégek folytathatnak, amelyek regisztráltatják magukat a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamaránál. A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő azon
nyilatkozatát, amely tartalmazza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett
nyilvántartási számot. Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartást ellenőrzi.
14. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke:
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (1.számú melléklet)
Felolvasólap melléklete az Ajánlati felhívás M/2. pontra vonatkozó szakember
Önéletrajza a 3. bírálati szempont alátámasztására (Önéletrajz minta 1/A. számon
mellékelve)
A szakember végzettséget igazoló irata másolatban
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről az értékelési szempont
figyelembevételével (1/B. sz. nyilatkozatminta)
Ajánlati adatlap
Árazott költségvetés
Aláírás-minta/Aláírási címpéldány
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Meghatalmazás (adott esetben) (4. sz. nyilatkozatminta)
ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján (5. sz. nyilatkozatminta)
ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján (6. sz. nyilatkozatminta)
Összeférhetetlenségi Nyilatkozat (7. sz. nyilatkozatminta)
nyilatkozat a Kbt. 114 §. (2) bekezdése alapján (8. sz. nyilatkozatminta)
nyilatkozat a Kbt. 62 §. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok
tekintetében (9. sz. nyilatkozatminta)
nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 67 §. (4) bekezdése alapján (10. sz. nyilatkozatminta)
nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján (11. sz. nyilatkozatminta)
nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében (12. sz. nyilatkozatminta)
Nyilatkozat az alkalmassági követelmények igazolására (13. sz. nyilatkozatminta)
Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)
M/2. szerinti szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (14. sz. nyilatkozatminta)
Egyéb nyilatkozatok (15. sz. nyilatkozatminta)
Nyilatkozat az előlegről (16. sz. nyilatkozatminta)
Egyéb csatolt iratok (adott esetben)
A teljes ajánlat benyújtandó 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.
15. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2018. április 13.
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Nyilatkozatminták
Nem kötelező jellegűek, tájékoztatásul szolgáltnak és az ajánlat összeállítását
megkönnyítendően.
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(FEDLAP)

AJÁNLAT

Jászberényi Tankerületi Központ
„A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben”

Ajánlattevő neve:…
Ajánlattevő székhelye:…

Kapcsolattartó:…
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TARTALOMJEGYZÉK
(minta)
IRAT NEVE
Oldalszám
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (1.számú melléklet)
Felolvasólap melléklete az Ajánlati felhívás M/2. pontra vonatkozó szakember
Önéletrajza a 3. bírálati szempont alátámasztására (Önéletrajz minta 1/A. számon
mellékelve)
A szakember végzettséget igazoló irata másolatban
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről az értékelési szempont
figyelembevételével (1/B. sz. nyilatkozatminta)
Ajánlati adatlap
Árazott költségvetés
Aláírás-minta/Aláírási címpéldány
Meghatalmazás (adott esetben) (4. sz. nyilatkozatminta)
ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján (5. sz.
nyilatkozatminta)
ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján (6. sz.
nyilatkozatminta)
Összeférhetetlenségi Nyilatkozat (7. sz. nyilatkozatminta)
nyilatkozat a Kbt. 114 §. (2) bekezdése alapján (8. sz. nyilatkozatminta)
nyilatkozat a Kbt. 62 §. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró
ok tekintetében (9. sz. nyilatkozatminta)
nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 67 §. (4) bekezdése alapján (10. sz.
nyilatkozatminta)
nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján (11. sz.
nyilatkozatminta)
nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében (12. sz. nyilatkozatminta)
Nyilatkozat az alkalmassági követelmények igazolására (13. sz. nyilatkozatminta)
Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)
M/2. szerinti szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (14. sz. nyilatkozatminta)
Egyéb nyilatkozatok (15. sz. nyilatkozatminta)
Nyilatkozat az előlegről (16. sz. nyilatkozatminta)
Egyéb csatolt iratok (adott esetben)
A teljes ajánlat benyújtandó 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. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
„A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyú eljárásban
Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Elérhetőségi adatok:
Kijelölt kapcsolattartó személy neve:
Telefon:
Telefax:
E-mail cím:
1.ajánlati rész
Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017”
projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában”
kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a
tételes költségvetésben részletezettek szerint
Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

………. Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli
jótállás vállalása:
(maximum 12 hónap)

…. hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a
szakmai tapasztalata hónapokban megadva:
(maximum 12 hónap))

…. hónap

2.ajánlati rész
Ajánlat: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra
Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc
Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a
Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint
Megnevezés

Ajánlat
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Nettó Ajánlati ár:

………. Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli
jótállás vállalása:
(maximum 12 hónap)

…. hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a
szakmai tapasztalata hónapokban megadva:
(maximum 12 hónap)

…. hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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1/A. sz. nyilatkozat- … rész – RÉSZENKÉNT!
Szakmai önéletrajz
(MINTA)
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése
Végzettség és szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
Jelenlegi munkahely

Időtartam
(év/hónap/nap)

Munkahely
(név és cím)

Időtartam
(év/hónap/nap)

Munkahely
(név és cím)

Korábbi munkahelyek

SZAKMAI TAPASZTALAT ISMERTETÉSE
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek/munkák ismertetése,
Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett
időpontjai, mettől meddig (év/hó)
tevékenység bemutatása
összesen hónapban is megadva

Szakmai gyakorlat összesen:

hónap

Kijelentem, hogy Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi
Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyú eljárásban, nyertes ajánlattétel esetén a
szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A
végzettségemet igazoló iratot mellékelten csatolom.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
……………………………….
aláírás
(M/2. Szakember írja alá)
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1/B. sz. nyilatkozat- … rész – RÉSZENKÉNT!
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről az értékelési szempont
figyelembevételével

Alulírott

……………………….…………….………..,

…………….………………………………………………………..

mint

a(z)

(cégnév,

székhely)

kötelezettségvállalásra jogosultja – a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után –
kijelentem
hogy Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő
köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018_2
részben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésébe az
alábbi szakember kerül bevonásra:
Az értékelési részszemponthoz a szakember bemutatása, aki a szerződés teljesítésében
bevonásra kerül:
Szakember neve

Az alkalmassági
követelménynek
megfelelő
képzettség/végzettség/
jogosultság megjelölése

Szakmai tapasztalat
(hónap)

Szakember és
az ajánlattevő között
fennálló jogviszony

……… hónap
szakmai tapasztalat

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

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

30

Ajánlati adatlap
„A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” 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
(kérjük kitölteni)
megadott bankszámlaszám

Közös Ajánlattevők esetén:1
Konzorcium 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)

Konzorcium további tagjának/tagjainak

1

neve:

(kérjük kitölteni)

címe:

(kérjük kitölteni)

telefon és faxszáma:

(kérjük kitölteni)

e-mail címe:

(kérjük kitölteni)

Adott esetben. Ha nem közös ajánlattevők, kérjük az erre vonatkozó táblázatokat törölni!
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cégjegyzék száma:

(kérjük kitölteni)

adószáma:

(kérjük kitölteni)

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

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

Műszaki leírás

Az árazatlan költségvetéseket, valamint a Műszaki leírásokat ajánlati részenként a
dokumentáció külön dokumentumai tartalmazzák, mely megküldésre kerül valamennyi
gazdasági szereplő részére.
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3. sz. melléklet
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.
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4. sz. melléklet
MEGHATALMAZÁS
(adott esetben)
__________________________________, mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője meghatalmazom __________________________ a ________________________
dolgozóját a Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi
Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő
tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” 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.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

__________________________________
Meghatalmazó
cégszerű aláírás

__________________________________
Meghatalmazott
cégszerű aláírás

Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírnia!
Jelen nyilatkozatot elegendő 1 példányban csatolni.
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5. sz. melléklet - … rész – RÉSZENKÉNT!
AJÁNLATTEVŐI NYILATK OZAT
a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….………………......
…........................ (székhely: …............................... ………....................................) ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője a Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő
által „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények
tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” 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/nincs2 folyamatban.
Jelen nyilatkozatot a fentebb megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás

2

Megfelelő aláhúzandó!
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6. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján
Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

Alulírott ___________________________________________________________ , mint a
___________________________________________________________
cégjegyzésre
jogosult képviselője kijelentem, 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*.

/*Megfelelő aláhúzandó!/
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………
cégszerű aláírás

37

7. sz. melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………………………… (képviselő), a Jászberényi
Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által az „A Jászberényi Tankerületi Központ
fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális
fejlesztése 2018_2 részben” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési
eljárása során …………………………………………. (cégnév), mint ajánlattevő képviselője
nyilatkozom
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 Ajánlatkérő - a Kbt. 25. § (8)
bekezdésében foglalt eljárás eredménytelensége esetén – a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) alapján
köteles ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítani.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………
cégszerű aláírás
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8. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján
Jászberényt Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által az „A Jászberényi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) szerinti
közbeszerzési eljárásban
alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő
képviselője
nyilatkozom
hogy velem szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok
nem állnak fenn.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás

Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot megtennie.
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9. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62 §. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok tekintetében
Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bek. szerinti
közbeszerzési eljárásban

3
Alulírott,
…………………………………………….,
mint
a(z)
……………….……………..… …………………………………………………….. (a
továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője

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

1.) hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet4:
- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

2.) Amennyiben az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén, ebben az esetben ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38.
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti definiált:


tényleges tulajdonossal rendelkezik5



tényleges tulajdonosa nincs6

3.) Amennyiben a 2.) pontban tett nyilatkozat szerint tényleges tulajdonossal rendelkezik
Ajánlattevő, úgy kérjük megadni valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó
lakóhelyét (a cégkivonat szerinti pontos tartalommal).

1. név: ………………………………………………………………………..
állandó lakhely: …………………………………………………….…

3

4

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot ajánlattevőnként külön-külön kell megtenni.
A megfelelő szövegezés aláhúzással jelölendő!

5

A megfelelő rész jelölendő!

6

A megfelelő rész jelölendő!
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2. név: ………………………………………………………………………..
állandó lakhely: …………………………………………………….…

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevőnek külön-külön kell a nyilatkozatot megtennie.
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10. sz. melléklet - … rész – RÉSZENKÉNT!
NYILATKOZAT
alvállalkozókról a Kbt. 67 §. (4) bekezdése alapján
Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bek. szerinti
közbeszerzési eljárásban
Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő
képviselője
nyilatkozom

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)
és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………
cégszerű aláírás
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11. sz. melléklet- … rész – RÉSZENKÉNT!
NYILATKOZAT7
alvállalkozókról a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján
Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által az „A Jászberényi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bek. szerinti
közbeszerzési eljárásban
Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő
képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy Ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés
teljesítéséhez:
A.) a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja értelmében a közbeszerzés alábbi része (részei) az(ok),
amely(ek)nek a teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni8
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
B.) a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja értelmében a jelen nyilatkozat A) pontja szerint
nevesített részek tekintetében a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:
(Cégnév/név, székhely)
Rész megjelölése (az A.) pontban
leírtakkal összhangban)
1.
2.
/Szükség esetén a fenti pontok bővítendők!/
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………
cégszerű aláírás

Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy kérjük ezt a
nyilatkozatot beszerzési részenként kitölteni szíveskedjen!
8 Amennyiben nem kíván ajánlattevő alvállalkozót bevonni a teljesítésbe, úgy azt kérjük
ebben a pontban jelezni!
7
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12. sz. melléklet- … rész – RÉSZENKÉNT!
NYILATKOZAT9
a Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében
Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő
képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi
Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő
tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyban indított Kbt. 115. § (1) bek.
szerinti közbeszerzési eljárásban az előírt alkalmassági követelmények igazolása érdekében
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva/egyedül* kívánok megfelelni. 10
Amennyiben az alkalmassági követelmény igazolása más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva történik, a szervezet vagy személy, valamint az érintett
alkalmassági követelmény megjelölése:
Szervezet megnevezése (Cégnév/név, székhely) Alkalmassági követelmény - Műszaki
és szakmai alkalmasság (az ajánlati
felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével)
1.
2.
3.
*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.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………
cégszerű aláírás

Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy kérjük ezt a nyilatkozatot
beszerzési részenként kitölteni szíveskedjen!
10
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!)
9
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13. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) és 25. § (2) bekezdés alapján
1-2. ajánlati rész vonatkozásában11
Alulírott………………………………………… mint a(z)………………………………..
(székhely:………………………………………) ajánlattevő/ közös ajánlattevő/ cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott képviselője12 a Jászberényi Tankerületi Központ, mint
Ajánlatkérő által az „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési
intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben”
tárgyban indított közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt
szervezet megfelel
-

az ajánlati felhívás P/1. pontja szerinti Pénzügyi és gazdasági
követelményben előírt alkalmassági feltételeknek;
az ajánlati felhívás M/1. pontja szerinti Műszaki, illetve szakmai
követelményekben előírt alkalmassági feltételeknek.
az ajánlati felhívás M/2. pontja szerinti Műszaki, illetve szakmai
követelményekben előírt alkalmassági feltételeknek.
az ajánlati felhívás M/3. pontja szerinti Műszaki, illetve szakmai
követelményekben előírt alkalmassági feltételeknek.

alkalmassági
alkalmassági
alkalmassági
alkalmassági

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

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

Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy kérjük ezt a
nyilatkozatot beszerzési részenként kitölteni szíveskedjen!
12Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
11
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14. sz. nyilatkozat- … rész – RÉSZENKÉNT!
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állási és Kbt. 67. § (1) bek.
szerinti nyilatkozata

Alulírott

……………………………….

(szakember

neve)

kijelentem,

hogy

a

……………………………., mint ajánlattevő nyertessége esetén részt veszek a Jászberényi
Tankerületi Központ által kezdeményezett az „A Jászberényi Tankerületi Központ
fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális
fejlesztése 2018_2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárásban, valamint – nyertességünk
esetén – az eljárás eredményeként aláírásra kerülő szerződés teljesítésében.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni
kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre
ajánlattevő jelölt. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen
szempontból akadályoznák.
Ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt M/2. pont szerinti alkalmasság tekintetében kíván a
teljesítés során igénybe venni.
Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szakirányú végzettségem megszerzése óta
számítva, legalább 36 hónap + …. hónap szakmai tapasztalattal rendelkezem.
N y i l a t k o z o m továbbá, hogy nem állok a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alatt.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

______________________________
Szakember aláírás
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15. sz. nyilatkozat
Egyéb nyilatkozatok
Jászberényi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő által „A Jászberényi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyban
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. 13
3) A magyar nyelvű szöveg az idegen nyelvű szöveggel tartalmilag mindenben megegyezik.
14

4) Cégünk a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel / nem szerepel.15
5) Ajánlattevő tekintetében a cégbíróságinál nincs / van
folyamatban;

16

változásbejegyzési eljárás

6) 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 Ajánlatkérő - a Kbt.
25. § (8) bekezdésében foglalt eljárás eredménytelensége esetén – a Kbt. 73. § (1)
bekezdés b) alapján köteles ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítani;

Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz idegen nyelvű iratot, úgy e pont szövegezését
kérjük áthúzással jelölni, vagy törölni
14 Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz idegen nyelvű iratot, úgy e pont szövegezését
kérjük áthúzással jelölni, vagy törölni
15 A megfelelő aláhúzással jelölendő
16 A megfelelő aláhúzással jelölendő
13

47

7) Tudomásul vesszük, hogy legkésőbb a szerződés aláírásakor, rendelkezni szükséges a
szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő és legalább 30.000.000,HUF/káresemény, azaz harmincmillió forint/káresemény és évenként 50.000.000,- HUF,
azaz ötvenmillió 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.
8) építőipari kivitelezői tevékenységet végzők nyilvántartására vonatkozó, Magyar
Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett építőipari kivitelezőkre vonatkozó
nyilvántartási számunk:………………….
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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16. sz. nyilatkozat - … rész – RÉSZENKÉNT!
NYILATKOZAT
az előlegről

Alulírott ………………….., mint a(z) ……………………………………(Ajánlattevő neve
és székhelye) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy
Jászberényi Tankerületi Központ, mint ajánlatkérő által indított az „A Jászberényi
Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő
tereinek infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyú eljárásban, mint ajánlattevő
az ajánlati felhívásban foglaltak alapján
az 1-2. beszerzési rész tekintetében, az alábbi rész/ek vonatkozásában………rész17


kérek előleget



nem kérek előleget*

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

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

* A megfelelő aláhúzandó!

Amennyiben ajánlattevő több rész vonatkozásában kíván ajánlatot tenni, illetve
előleget igényelni, kérjük az adott részek számát külön-külön megjelölni.
17

49

SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
…………… részhez
amely létrejött egyrészről
név:
Jászberényi Tankerületi Központ
levelezési címe:
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
számlázási cím:
5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
adóigazgatási azonosító száma:
15837271-2-16
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00337335-00000000
ÁHT azonosítója:
367117
KSH statisztikai számjele:
15837271-8412-312-16
képviseli:
Zsemberi Zoltán, tankerületi igazgató
megbízott műszaki ellenőr (szervezet) neve:
megbízott műszaki ellenőr (szervezet) címe:
megbízott műszaki ellenőr (szervezet) képviselője:
megbízott műszaki ellenőr naplóügyfél-jele:
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről :
székhelye:
[…]
számlavezető pénzintézete:
[…]
pénzforgalmi számlaszáma:
[…]
adószáma:
[…]
cégjegyzék száma:
[…]
kivitelezők nyilvántartási száma:
[…]
képviseli (név, cím):
[…]
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)
(a továbbiakban együtt Szerződő Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi
feltételek szerint:
I. ELŐZMÉNYEK
1. Megrendelő, mint ajánlatkérő ………………. napján az „A Jászberényi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése 2018_2 részben” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési
eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.
2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok mindenre kiterjedő és
részletes vizsgálatát követően, közbeszerzései dokumentumokban (a továbbiakban:
dokumentumok) meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített
feltételeket is figyelembe véve 2018. […] hó […] napján a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének
megfelelően írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott
döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
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1.ajánlati rész : (szerződéskötést megelőzően kerül kitöltésre, adott esetben törlésre)
Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt
keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése
tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes
költségvetésben részletezettek szerint
Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

………. Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli
jótállás vállalása:
(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

…. hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a
felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata
hónapokban megadva:
(minimum 1- maximum 12 hónap))

…. hónap

2.ajánlati rész : (szerződéskötést megelőzően kerül kitöltésre, adott esetben törlésre)
Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc
Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc
Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a
Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint
Megnevezés

Ajánlat

Nettó Ajánlati ár:

………. Ft

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli
jótállás vállalása:
(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)

…. hónap

Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a
felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata
hónapokban megadva:
(minimum 1- maximum 12 hónap))

…. hónap

3. Megrendelő a kivitelezéssel szemben támasztott alapvető műszaki követelményeit a
közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok részét
képező műszaki leírásban, valamint árazatlan költségvetési kiírásban (a továbbiakban:
műszaki specifikáció) részletesen meghatározta.
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II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák (a továbbiakban:
kivitelezés) elvégzését:
(szerződéskötést megelőzően a megfelelő rész kerül megjelölésre)
1.rész : Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017”
projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában”
kivitelezési munkáit
1.

2.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra
Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc
Általános Iskolában” kivitelezési munkáit
a műszaki specifikációban meghatározott műszaki tartalommal és részletezettséggel.
2.
Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal a Megrendelő felé, hogy jelen szerződés
tárgyát képező kivitelezési munkákat – rendeltetésszerű és biztonságos állapotú, valamint
végleges használatba vételre alkalmas állapotban – kivitelezi és átadja, valamint az abban
rejlő hibákat kijavítja a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

III. TELJESÍTÉS
1. Vállalkozó a munkavégzést a munkaterület átadását követően köteles megkezdeni, a
munkaterület átadására a szerződéskötést követő 10 munkanapon kerül sor, a Megrendelő
által meghatározott időpontban. A munkaterület átvételét, annak időpontját a Felek a
papír alapon vezetett építési naplóban rögzítik. A munkaterület Vállalkozó általi
átvételének papír alapon vezetett építési naplóban való rögzítése után a Vállalkozó felel a
munkaterület műszaki és jogi szempontból munkavégzésre alkalmas állapotáért.
2. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítési határideje a munkaterület
átadásától legfeljebb 2018. augusztus hónap 1. napja, azzal, hogy Megrendelő
előteljesítést elfogad. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a VII. pont szerinti műszaki
átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.
3. A felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott
határidő kötbérterhes határidő.
4. Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen
szerződésben vállalt munkák:
 műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a
munkákat az ajánlati dokumentációban meghatározott és általa vállalt feltételeknek
megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi értelemben – a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon
elvégezte, és azt a Megrendelő átvette;
 jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha a létesítményt (a művet) a
Megrendelő hiba és hiánymentesen átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és
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jelen szerződésben előírt valamennyi szükséges dokumentumokat a Megrendelő
részére átadta;
pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a
(vég)számlát kifizette.

5. A teljesítés igazolása az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Kormányrendeletben foglaltak szerint írásban történik, Megrendelő részéről annak
kiállítására a megjelölt műszaki ellenőr ellenjegyzésével Zsemberi Zoltán tankerületi
igazgató jogosult.
6. Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat
határidőre és I. osztályú minőségben elvégezte (az esetleges hibákat kijavította) a
műszaki specifikációban meghatározottak szerint, valamint a Vállalkozó valamennyi a
jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumot a Megrendelőnek
átadta.
7. Vállalkozó csak I. osztályú minőségű, új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
anyagokat, szerkezetet és berendezéseket használhat fel, építhet be, I. osztályú
minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával.
8. A teljesítés időtartama automatikusan (a jelen szerződés módosítása nélkül)
meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig a munkavégzés a Vállalkozónak nem
felróhatóan akadályoztatva volt, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi
esetekben:
 vis major (előre nem látható és elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve
társadalmi esemény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara által igazoltan), továbbá
 a Megrendelő érdekkörében felmerülő, előre nem látható és a kivitelezési munkát
akadályozó esemény, amelynek megelőzése vagy elhárítása tőle nem elvárható.
9. Az akadály bekövetkezéséről a Vállalkozó köteles – építési naplóban történő bejegyzésen
kívül – haladéktalanul írásban értesítést küldeni a Megrendelő részére tértivevényes
levélben vagy faxon. Az értesítésben ki kell térni az akadály okára és az akadályoztatás
várható időtartamára. Megrendelő az értesítéshez képest 3 napon belül értékeli a helyzetet
és a szerződéssel összhangban jár el. A munkavégzés akadályoztatását Megrendelőnek
írásban el kell ismernie, melyről az építési naplóba történő bejegyzésén kívül faxon vagy
tértivevényes levél formájában értesíti a Vállalkozót. A munka szüneteltetésének
időtartamát Megrendelő képviselője ellenőrzi és igazolja.
10. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a meghatározott jótállási/garanciális
időszakban évente. Az utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti
elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját
megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított
hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet
vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal
kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok
pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet.
11. A teljesítés helye(i): (szerződéskötést megelőzően a megfelelő rész kerül megjelölésre)
1.rész NUTS-kód: HU-322, Csete Balázs Általános Iskola
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5137 Jászkisér, Petőfi út 1. szám
2.rész NUTS-kód: HU-322, Móra Ferenc Általános Iskola
5055 Jászladány Hősök tere 7. szám

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti
feladatok teljes és hibátlan ellátásáért
(szerződéskötést megelőzően a megfelelő rész kerül megjelölésre)
az 1. beszerzési rész vonatkozásában nettó […] HUF +ÁFA18, azaz nettó […] forint +
általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó …Ft, azaz … forint vállalkozói díj illeti meg.
a 2. beszerzési rész vonatkozásában nettó […] HUF +ÁFA19, azaz nettó […] forint +
általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó …Ft, azaz … forint vállalkozói díj illeti meg.
A vállalkozói díjat részletesen a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott
árazatlan költségvetés Vállalkozó által ajánlatában benyújtott árazott példánya
tartalmazza (1. sz. melléklet)
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy pótmunkára nincs lehetőség. Előleget Megrendelő a
nettó vállalkozói díj 5%-a erejéig biztosít. Az előleget Megrendelő legkésőbb a
munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. A Kbt. 135. § (7)
bekezdése szerinti nettó vállalkozói díj 5%-át erejéig biztosíték nem kérhető.
3. A kifizetéseknél Szerződő felek alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit és
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) foglaltakat, a Kbt. 135. §-ában
foglaltakra figyelemmel.
4. Megrendelő és Vállalkozó megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési
beruházás a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. § alapján a fordított adózás hatálya alá
tartozik. Ennek megfelelően a munka elvégzéséért a Vállalkozó részére a Megrendelő az
ÁFA nélküli díjat fizet meg.
5. Vállalkozó a kifizetést Kbt. 135. § (3) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. §-a és 32/B. §-a alapján teljesíti.
6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont
alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher
jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését.
7. Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a
számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével összhangban kerül sor.
8. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben megjelölt
vállalkozói 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 vállalkozói díjon kívül a
Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult
költséget elszámolni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben vállalkozói díját
18
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alulprognosztizálta, úgy az ebből eredő többletköltséget nem háríthatja át Megrendelőre,
továbbá ezen körülmény sem mentesíti I. osztályú teljesítési kötelezettsége alól.
9. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
10. A szerződésben foglalt vállalkozói díjra a Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott
teljesítést követően kiállított teljesítés igazolás alapján, a műszaki átadás-átvételi eljárás
sikeres lezárását követően jogosult.
11. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Ptk.
6:130. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. §
(2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést
követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg
Vállalkozó bankszámlájára.
12. A teljes nettó számlaösszeg 100 %- ának kiegyenlítése uniós forrásból
(szerződéskötést megelőzően a megfelelő rész kerül megjelölésre)
az 1. beszerzési rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú
„Sportpálya fejlesztés 2017” c. projektkonstrukció keretében, utófinanszírozásban történik, a
Kbt. 135. §-ában foglaltak alapján.
a 2. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú
„Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” c. projektkonstrukció keretében,
utófinanszírozásban történik, a Kbt. 135. §-ában foglaltak alapján.
Támogatás mértéke: 100%. A finanszírozás formája: utófinanszírozás, a Kbt. 135. §-ában
foglaltak alapján.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a központi költségvetésből – az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjával és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjával
összhangban –, csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés,
amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására
irányuló tevékenysége átlátható. Ennek igazolására a számla benyújtásával egyidejűleg
Vállalkozó Átláthatósági nyilatkozat benyújtására köteles Megrendelő felé. Vállalkozó
köteles továbbá a számlához mellékelni arra vonatkozó illetékes Nemzeti Adóhatóság 30
napnál nem régebbi igazolását, hogy Vállalkozónak köztartozása nincsen, amennyiben a
számla benyújtásának időpontjában a vonatkozó köztartozásmentes adózói
névjegyzékben nem szerepel.
13. Vállalkozó 1db előlegszámla, 2 db részszámla (25%-os, és 70%-os teljesítés esetén) és 1
db végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó számláit egy-egy példányban, a
Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő
székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számláin köteles feltüntetni a szerződés
tárgyát, valamint köteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukció
kapcsán alvállalkozói szerződéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az
alvállalkozói számlákra vonatkozóan előírni és érvényesíteni. Vállalkozó rész-, és
végszámlájának melléklete a teljesítés-igazolás, valamint valamennyi számlája esetében
55

az átláthatósági nyilatkozata, és adott esetben (köztartozásmentes adózói adatbázisban
szereplés hiányában) a köztartozás-mentesség tárgyában kiállított NAV igazolás. A
leírtaktól eltérően kiállított számla esetében Megrendelő jogosult azt azonosíthatatlanként
visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó, valamint az
alvállalkozók késedelmi kamatot nem érvényesíthetnek Megrendelővel szemben. Az
előlegszámla a végszámlában kerül elszámolásra.
14. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
jogosult a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot követelni.
V. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
1. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét és az építési naplót – műszaki ellenőr
útján – folyamatosan – a megelőző közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által benyújtott
kivitelezései ütemterv alapján a kivitelezés tényleges előrehaladását – ellenőrizni, de az
ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem
mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelően végezte el. Vállalkozó vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés
teljesítésének ellenőrzése során, 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése
szerint, az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)
és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói
teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott
mértéket.
2. Megrendelő csak a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki
irányelveknek, technológiai leírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű teljesítést fogad
el. Amennyiben a vállalt munka minősége a vonatkozó előírásoknak nem, vagy nem teljes
mértékben felel meg, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni arról, hogy ragaszkodik a
szerződés szerinti minőség teljesítéséhez, vagy a munkát a teljesített minőségben
elfogadja.
3.

Megrendelő a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a
munkálatokról.

VI. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a kivitelezést a megjelölt határidőig a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabványoknak
és műszaki irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben
elvégezni. A tevékenysége végzésének feltételeit Vállalkozó úgy köteles megszervezni,
hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő
befejezését.
A munkát a Megrendelő által kijelölt teljesítési helyeken kell elvégezni. A felvonulási terület
elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról, a kivitelezés ideje alatti őrzésről, az előírt
figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és esetleges jóváhagyatásáról az építés alatt,
valamint a kivitelezés befejezése után a fel nem használt építési anyagok saját költségén
történő elszállításáról és az eredeti – rendeltetésszerű és biztonságos – állapotnak
megfelelő helyreállításáról a Vállalkozó feladata gondoskodni.
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Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani.
A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal elszállítani a munkaterületről
valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait.
Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmeléket és
hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani. Vállalkozó köteles
a munkavégzés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő módon kezelni. Vállalkozó köteles
továbbá a munka befejezése után a hulladék törvényi szabályozásnak megfelelő kezelését
Megrendelő felé igazolni. E kötelezettség elmulasztásából származó felelősség
Vállalkozót terheli. Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és
tárolása) kapcsolatban Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben,
illetve adott esetben a vonatkozó a helyi rendeletben foglaltakat.
Vállalkozó feladata megoldani az építési/munkaterület munkavégzésre alkalmassá tételét és
állagvédelmét. A Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szüksége ideiglenes
melléklétesítmények (pl.: konténer, mobil WC, stb.) biztosítása.
Vállalkozó az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdés alapján, a kivitelezési
tevékenység megkezdésekor, az építési munkaterületen, a közterületről jól látható helyen
elhelyezett táblát köteles elhelyezni, melyen az alábbi adatokat kell feltüntetni:
a) az építtető nevét, megnevezését,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját,
az építési engedély számát,
c) a fővállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát,
d) a tervező nevét, megnevezését,
e) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését
és elérhetőségét,
f) az építőipari kivitelezési tevékenység szerinti építési műszaki ellenőr nevét,
nyilvántartási számát és névjegyzéki jelét.
A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt munkaterületre
korlátozni. A kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetlenül szükséges részét/területét
lehet csak igénybe venni, használni, és a kivitelezési munkákat a környezet legkisebb
zavarásával kell végezni. Vállalkozó jogosult a Megrendelővel egyeztetett időpontban
munkaszüneti napokon (hétvégén) illetve az alábbi tanítási szünetekben is munkát
végezni:
Tanítási szünetek a 2018-as tanévben
Tavaszi szünet:
Utolsó tanítási nap:
Első tanítási nap:

2018. március 28. (szerda)
2018. április 04. (szerda)

Érettségi szünet:

2018. május 7-10.

Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet
ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő
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célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni.
Vállalkozó ennek vonatkozásában célszerűtlen vagy szakszerűtlen Megrendelői utasításra
csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy az más
írásbeli módon igazolható.
Amennyiben Vállalkozó a munkavégzés során a közbeszerzési ajánlatában meghatározott
beépítendő anyagoktól, és/vagy alkalmazni kívánt technológiáktól a szerződésszerű
teljesítés érdekében és neki nem felróható műszaki szükségességből el kíván térni, úgy
köteles a Megrendelővel azt előzetesen jóváhagyatni. Megrendelő a jóváhagyását
legkésőbb a Vállalkozó az eltérésről szóló írásbeli értesítését követő három munkanapon
belül, írásban adja meg, azonban ez Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
Felek kikötik, hogy ezen körülmény esetén a Vállalkozó által alkalmazott műszaki megoldás
(beépítendő anyagok és/vagy alkalmazni kívánt technológiák) a közbeszerzési
ajánlatában foglaltakkal műszakilag legalább egyenértékű megoldást tesz lehetővé,
továbbá a szerződésben meghatározott vállalkozói díjat nem emelheti meg.
Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet
biztosításáért, felelős az alkalmazottainak a teljesítéssel összefüggő magatartásáért.
Vállalkozó nyilatkozik, hogy rendelkezik a szerződés teljes időtartama alatt 1 fő felelős
műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete IV. pont
1. részben foglalt „MV-É” vagy azzal egyenértékű szakterületen minősített.
Vállalkozó az Ajánlatában meghatározott teljesítési részekben jogosult alvállalkozókat
igénybe venni. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasságának igazolásában.
Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek
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. Vállalkozó a szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles a Megrendelő felé továbbá 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.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely anélkül nem következett volna be.
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a Kbt.
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről.
Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan
igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szerzői joggal szomszédos jogok,
vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen
eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli. A következmények és bírságok, abban
az esetben, ha a Vállalkozó részéről elkövetett hibákból fakadnak, a Vállalkozót terhelik.
Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadóak. A Vállalkozó köteles
megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a beruházás
teljesítésével összefüggésben felmerülnek, többek között:
- a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartásával kapcsolatos költségeket,
- szakfelügyelet költségét,
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-

garanciális és szavatossági időre szóló költségét,
szabadalmi díjak, terület igénybevételi díjak költségét, dokumentáció csatolásával,
építés megkezdése előtti állapot felvétel elkészítésének költségét,
és minden, a kivitelezés következtében felmerülő, a létesítmények rendeltetés szerinti
megvalósításához és használatba vételéhez szükséges költséget is.

Az építkezésen be kell tartani az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi
kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán
elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről szóló a 2000. évi LXXX. törvényben
foglaltakat.
Kivitelezés közben folyamatosan be kell tartani a hatályban lévő munkavédelmi és
biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. A kivitelezéssel
kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó
következmények a Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó köteles a munka megkezdését
szükség esetén jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelenteni az illetékes
hatóságoknak, szerveknek.
Szerződő felek a munkaterület átadásával egyidejűleg megnyitják az építési naplót, melyet a
kivitelezés teljes időtartama alatt - annak átadását követően - Vállalkozó köteles a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint vezetni. Vita esetén az építési
napló bejegyzései az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő
műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi.
A munkaterület átadása előtt a kivitelezés során érintett építményekről, műtárgyakról, a
munkaterületről és közvetlen környékéről/környezetéről a Vállalkozónak saját költségére
videofelvételt és fotókat kell készítenie és annak egy példányát CD-n/DVD-n legkésőbb a
munkaterület átadásakor át kell adni a Megrendelőnek, az alábbiak szerint: az építéssel
érintett ingatlanokról és az ingatlanok körüli közterületekről, burkolt felületekről, útról,
útcsatlakozásról, kapubejárókról, járdákról, folyókákról, árokról, zöldfelületről, fákról,
szomszédos építményekről, vízelvezető műtárgyakról, villamos energia és közvilágítási
hálózatról, és egyéb az építési területen fellelhető műtárgyakról, stb.
Azoknál az épületeknél, épület részeknél, ahol már jelenleg is komolyabb repedések
láthatók, állapotfelvételt kell készíteni a Vállalkozónak, a tulajdonos hozzájárulása esetén
a repedt falakat a folyamatos ellenőrizhetőség érdekében gipszpogácsával kell ellátni és a
változásokat figyelemmel kell kísérni és azt az építési naplóban szerepeltetni kell. Ha a
tulajdonos ehhez nem járul hozzá, azt is kell dokumentálni. A Vállalkozó felelőssége,
hogy az építéssel, átépítéssel, felújítással nem érintett építményekben/építményrészekben
károkozás ne történjen a kivitelezésből adódóan.
Kivitelezés közben folyamatosan be kell tartani a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM számú
együttes rendeletben meghatározottak alapján Vállalkozó által elkészített és általa a jelen
kivitelezésre aktualizált biztonsági és egészségvédelmi tervben foglaltakat.
Vállalkozó köteles a felvonulási, építési (munka) területet az ideiglenes vízelvezetésről
folyamatosan biztosítani. A megoldásokat a műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni
kell.
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Az építés miatt szükségessé váló eseti elektromos hálózat feszültségmentesítéséről, ivóvíz
szolgáltatás szüneteltetéséről az érintett ingatlanok tulajdonosait előzetesen értesíteni kell
Vállalkozónak a szolgáltatóval együttműködve.
A kivitelezési munkákhoz szükséges víz mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét a
Vállalkozónak kell biztosítani. A kivitelezés során Vállalkozónak be kell tartania a
közmű üzemeltetők által kiadott közműkezelői, egyetértési nyilatkozatokban foglaltakat.
VII. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
1. Vállalkozó a Megrendelővel történő előzetesen egyeztetett időpontban köteles az építési
munkák teljesítésekor átadás-átvételi eljárást kezdeményezni, erről 5 nappal megelőzően
köteles a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak
meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját, mely egyben a műszaki átadásátvételi eljárás megkezdésének a napja. A Megrendelő erre a napra hívja össze az eljárást.
Az átadás-átvételi eljárás időpontját az építési naplóban a Felek rögzítik. Az átadásátvétel időtartama legfeljebb 5 munkanap lehet. Az átadás-átvételi eljárás célja annak
ellenőrzése, hogy Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti építési tevékenységet a
szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban
meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósította-e, és a teljesítés megfelel-e az
előírt műszaki specifikációban és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és
jellemzőknek.
2. Az átvételhez a Vállalkozónak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolást, illetőleg
nyilatkozatot, amely a teljesítés (elszámolás) hitelességét és esedékességét alátámasztja.
3. A teljesítés átadás-átvételi eljárása során – szükség esetén – a szerződő felek közösen
hibalistát vesznek fel. A Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során – 5 napnál nem
hosszabb időtartam alatt – köteles a munkát megvizsgáltatni, a vizsgálat alapján
felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás,
hiányos munkarészeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket
jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának
határideje legfeljebb 15 nap.
4. Megrendelő nem utasíthatja el a teljesítés átvételét a rendeltetésszerű használatot nem
befolyásoló, kisebb hibák miatt, azonban a Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja,
ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval
egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.
A felek az új átadás-átvételt az építési naplóban rögzítik.
5. Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák,
hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak
késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött
határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek.
6. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó jótállási
és szavatossági kötelezettségei a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától
kezdődnek.
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7. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a vonatkozó
jogszabályok előírásai szerint köteles az elkészült műszaki alkotás megvalósítási
dokumentációját a Megrendelő birtokába adni, papír alapon 2 példányban és digitális
(PDF formátumban, CD-n vagy DVD-n, a papír alapú dokumentációnak megfelelő
felépítésben) 1 példányban.
VIII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
1. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a kötelező jogszabályi jótállási
időtartamon felül (5 év) (szerződéskötést megelőzően kerül kitöltésre ajánlati
részenként)… hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal a kivitelezési munkákra. A
jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás
nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás
által okozott károk kijavítására. A jótállási igények érvényesítésére és a Vállalkozó ezzel
kapcsolatos kötelezettségeire a Ptk. rendelkezései irányadók.
2. Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az
esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Megrendelő kárátalányként
a jelen szerződésben meghatározott kötbérösszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendelő
a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.
3. A Vállalkozó a Szerződésben rögzített kötelezettségek – ideértve a Szerződés
teljesítésével összefüggésben vállalt jótállási kötelezettségeket is –vagy nem teljesítése
esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik a Megrendelőnek:






Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőre
(átadás-átvételi eljárás megkezdése) vonatkozóan késedelembe esik, késedelmi
kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó
nélkül számított vállalkozói díj 1 %-a/késedelemmel érintett naptári nap, maximuma a
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a.
Amennyiben a Vállalkozó késedelme a teljesítési határidőhöz képest eléri a 10 napos
késedelmet, úgy a szerződést Vállalkozó hibájából eredően Megrendelő
meghiúsultnak jogosult tekinteni (a teljesítés olyan okból való lehetetlenné válása,
melyért a Vállalkozó felelős) és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását
bizonyítania kellene jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a
teljesítés még nem kezdődött meg jogosult a szerződéstől elállni. Vállalkozó ebben az
esetben a 10. napig késedelmi kötbért, azt követően Megrendelő elállása, illetve a
szerződés azonnali hatályú felmondása folytán meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amiért Vállalkozó felelős, úgy
Vállalkozót meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke: a
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 20 %-a.

4. Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért felelősséggel tartozik.
Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása
alatt a Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási
szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább a szerződés
tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 50.000.000,- HUF/év, azaz ötvenmillió forint/év
és káreseményenként 30.000.000,- HUF, azaz harmincmillió forint összegre szóló
szakmai
(teljes
körű
építés-szerelési
felelősségbiztosítást
(C.A.R.))
felelősségbiztosítással. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatás a szerződéskötés
feltétele. A felelősségbiztosítást Vállalkozó a szerződés megszűnéséig köteles fenntartani.
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Amennyiben Vállalkozó biztosítása – olyan okból, amiért Vállalkozó felelős – megszűnik
és helyette haladéktalanul, de legkésőbb a megszűnéstől számított 8 naptári napon belül
új biztosítási szerződést nem köt, e mulasztás a szerződésnek a Megrendelő általi
azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után.
5. A Ptk., a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint a
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy:





a szerződés tárgyát képező munkát közbeszerzési dokumentumok, az ajánlat, a
Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a
megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő
hazai és EU-s normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes
hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg;
a jelen szerződés értelmében, az általa biztosított beépített anyag, szerkezet és
elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibától, ami a Vállalkozó, az
alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből vagy mulasztásából származhat;
szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek
és elemek/berendezések megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés
biztonsága érdekében.

6. Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne a létesítményben (az elkészült műben)
a Vállalkozó köteles a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn,
de legfeljebb 15 naptári napon belül saját költségén megjavítani, cserélni vagy más
módon helyre hozni a hibát, vagy a hiba által okozott bármilyen kárt.
7. A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális javítások esetén a Vállalkozó semmilyen
jogcímen nem számolhat fel költséget a Megrendelőnek, kivételt képez ez alól, amikor a
Vállalkozó nem felelős az adott hibáért vagy a bekövetkezett károknak javításáért,
cseréjéért vagy jóvátételéért, amennyiben azok okát kizárólag az alábbiak egyike képezte:
(a) nem megfelelő kezelés és karbantartás a Megrendelő által; (ha a Megrendelő a dolog
karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozó e tekintetben
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett),
(b) nem rendeltetésszerű használat,
(c) vis major.
8. Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége
teljesítését nem vagy nem határidőben teljesíti, Megrendelő jogosult a szükséges
javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségre elvégeztetni, anélkül, hogy a
Vállalkozóval szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát szenvedne.
IX. 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.
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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,
- 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.
X. EGYÜTTMŰKÖDÉS
1. Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt minden olyan körülményről, amely
jelen szerződés teljesítését érdemben érinti vagy befolyásolja. Az értesítésben rögzíteni
kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.
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2. Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is
együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a
szükséges adatokat és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további
feltételeinek megteremtéséről.
3. A szerződést érintő kérdések, a munkavégzés összehangolása, a kivitelezés során
szükségessé váló intézkedések megtétele tekintetében
Vállalkozó részéről kijelölt kapcsolattartó személy a felelős műszaki vezető (MV-KÉ)
vagy azzal egyenértékű
név: […]
telefon: […]
fax: […]
e-mail: […]
Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személy:
név:
telefon:
fax:
e-mail:
4. Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a
másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében
történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik, azzal, hogy ez utóbbi
körülmény nem minősül a szerződés módosításának.
5. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát,
amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül.
XI. BIZALMAS INFORMÁCIÓK
1. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik
ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló
partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a
jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más
információt, adatot, dokumentumot és megoldást, amelyek harmadik fél részére történő
átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen
szerződés keretein belül használják fel. Szerződő felek ezen kötelezettségük megszegése
esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti
kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik,
megbízottjaik és alvállalkozóik részére.
2. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdése előírja mi
nem nyilvánítható jogszerűen üzleti titoknak.
XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
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1. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt., az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti
illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési
eljárást és az annak alapján megkötött szerződés teljesítését, a szerződés módosításának
jogszerűségére kiterjedően rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak
minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg.
3. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó
köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése
érdekében.
4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. Vállalkozó kijelenti
és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő gazdasági
társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Ptk., a Kbt. az építési
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény, az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a
közbeszerzési eljárásban készített ajánlatételi felhívás, valamint dokumentumok előírásait
kell alkalmazni.
6. Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt értelmezendő:
1. számú melléklet:
Árazott költségvetés
2. számú melléklet:
Kivitelezési Ütemterv (vonalas,
heti bontásban)
3. számú melléklet
Felelősségbiztosítás
4. számú melléklet
Átláthatósági nyilatkozat
amelyek – terjedelmükre tekintettel – fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra.
Jelen szerződést Szerződő felek együttes elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá, azzal, hogy 2-2 eredeti példány átvételét
aláírásukkal elismerik és nyugtázzák.
Kelt:………………………..
………………………………………
Megrendelő
…………………
jogi ellenjegyzés

………………………………………
Vállalkozó
…………………
pénzügyi ellenjegyzés
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