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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐ SZÁMÁRA, AZ EKR MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB
SZABÁLYAI
1. A. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE, AZ EKR MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB
SZABÁLYAI
Kőszegpaty Község Önkormányzata mint ajánlatkérő ajánlatot kér a „Közösségi ház
befejezése”
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) uniós értékhatár
alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési dokumentációt és mellékleteit (továbbiakban: dokumentáció) a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 57. §-a alapján,
figyelemmel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR rendelet) foglaltakra bocsátja kizárólag az EKR
rendszerben regisztrált ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlattételi felhívás mindazon
gazdasági szereplő részére hozzáférhető az EKR rendszerben, akiket ajánlatkérő felkért
ajánlattételre.
A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevő elektronikus
úton az ajánlattételi határidő lejártáig elérheti.
A közbeszerzési eljárás egy részből áll. Ajánlatkérő a részajánlattételi lehetőséget nem
biztosítja, figyelemmel arra, hogy a beszerzés műszakilag nem bontható részekre.
Az ajánlati felhívás és a dokumentáció együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos
feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén az ajánlati felhívás előírásai az
irányadók.
Az EKR működésének főbb szabályai
1. A közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége, illetve az elektronikus
ajánlat benyújtásának címe, az EKR használatához kapcsolódó elérhetőségek
a) Az EKR rendelet 14. §-a szerint a közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetősége,
illetve az elektronikus ajánlat benyújtásának címe jelen eljárás vonatkozásában az EKR
internet címe https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001118182018/reszletek
b) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen
megküldését írja elő, azon a dokumentum EKR rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé
tételét is érteni kell.
c) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT
Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
d) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató a regisztrációt követően elérhető:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001118182018/reszletek
2. A megfelelő ajánlattétel érdekében ajánlattevő által végrehajtandó feladatok
a) Az ajánlattevőnek be kell lépnie az EKR-be, a https://ekr.gov.hu internetes felületre.
b) Az ajánlattevőnek regisztrálnia kell a gazdasági szervezetét. A regisztráció egységes,
ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet. A
gazdasági szereplő a regisztráció során rögzíti, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e. A gazdasági szereplő a regisztráció során – az EKR által kezelt statisztikák
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rendelkezésre állása céljából – rögzíti, hogy külföldi tulajdonú gazdasági szereplőnek
minősül-e. A regisztrált természetes személy és jogi személy köteles az adataiban
bekövetkezett változást a rendszerben haladéktalanul, de legkésőbb olyan időpontban
rögzíteni, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindig az aktuális adatokkal
szerepeljen. (EKR rendelet 6. §)
c) Az ajánlattevőnek ki kell választania jelen közbeszerzési eljárást.
d) Az ajánlattevőnek le kell töltenie jelen közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumait.
3. Elektronikus dokumentumok követelményei az EKR rendelet 5. §-a alapján
a) Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ajánlattevők) között a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos minden nyilatkozattétel az EKR-ben elektronikus úton – internet címe
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001118182018/reszletek - történik a
Kbt. 41. § (1) bekezdés és (2) bekezdés c) pontja szerint.
b) Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlatok benyújtásához olyan
informatikai feltételekre van szükség, mint internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai
ismeret, személyi számítógép, szkenner, PDF, XLSX vagy XLS és ZIP formátumot előállító
szoftver.
c) Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben a
gazdasági szereplők által benyújtott elektronikus dokumentumok jellemzői, így különösen a
fájlformátumra vonatkozó jellemzők a következők: csak PDF, XLSX vagy XML és ZIP
fájlformátum alkalmazható.
d) A fájlformátumok tekintetében csak olyan forma alkalmazható, mely a mindenki számára,
ingyenesen elérhető programmal megnyitható és olvasható. Az EKR rendelet 5. § (2)
bekezdés szerinti formátumok:
PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader programmal,
XLSX vagy XLS formátumú fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal,
ZIP formátumú fájl – olvasás 7-ZIP programmal,
e) A feltölthető maximális fájlméret 500 MB (PDF és ZIP). A ZIP fájlba maximum 40 MB
méretű fájlok csomagolása megengedett.
f) A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet. A titkosított –
szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él az EKR rendelet 11.
§-a szerint a hiánypótlás lehetőségével, illetve, ha a hiánypótlásként benyújtott dokumentum a
titkosítás miatt ismételten nem lesz olvasható, akkor azt olyan dokumentumnak tekinti,
melyet nem nyújtottak be.
g) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget jelen 3.
pont c-f) alpontokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve
megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra
felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az
előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve
jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra
vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
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h) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz jelen 3. pont
c-f) alpontokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem
jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és
megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő csupán általánosan
hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához
és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra
vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
i) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy –
amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll
rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő
azonban – kivéve az olyan nyilatkozatokat, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
j) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározza, hogy az
ajánlattevőnek mely nyilatkozatait kell elektronikus űrlapon megtennie. Abban esetben, ha a
nyilatkozatot elektronikus űrlapon kell az ajánlattevőnek megtennie, akkor azok mintáját
ajánlatkérő az EKR-ben rendelkezésre bocsátja..
k) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, ott az ajánlattevőnek az EKR rendelet
10. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell eljárnia.
l) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),
elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény (Pp.) 325. § szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
m) Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozza a felolvasólap mintáját,
amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
Bármilyen más formában történő ajánlattételt az ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő
nem tett volna ajánlatot.
4. Kiegészítő tájékoztatás
a) Gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatás kérdéseit kizárólag az EKR-ben teheti fel.
b) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül adja meg figyelemmel a Kbt.
56. § rendelkezéseire.
5. Az EKR-ben történő ajánlattétel egyéb szabályai
a) Az EKR rendelet 12. § (1) bekezdés alapján az elektronikusan megküldött dokumentum
beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő
időpont.
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b) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során az EKR rendelet 13. § (1) bekezdése alapján
azt tekinti a gazdasági szereplő képviselőjének, aki az EKR-ben a nyilatkozattételhez
szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus
űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti
nyilatkozatának kell tekinteni.
c) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők
nevében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok
megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az
általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a
közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
d) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös
ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők
képviseletében eljárhat.
e) Az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő meghatározza, hogy azon
esetben, ha az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, vagy a kizáró okok fenn nem
állásának igazolása körében az ajánlattevő gazdasági szereplő olyan igazolást nyújtana be,
melyet már a jelen közbeszerzési eljárás ajánlatkérője részére az ajánlattevő gazdasági
szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton benyújtott, akkor azt
ismételten nem kell benyújtania, de benyújthatja. Ha nem nyújtja be, akkor az ajánlattevő
gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban nyújtott be
nyilatkozatot, vagy igazolást, és a nyilatkozatban kérnie kell a korábban benyújtott irat
tartalmának figyelembe vételét a bírálat során.
f) Az EKR rendelet 13.§ (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az
ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó,
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése
szerinti szervezet részéről az ajánlatban, az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra,
hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet
képviseletében eljárhat.
1. B. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
A szerződést kötbérek biztosítják.
Késedelmi kötbér:
Nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a
késedelem minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a mértékű
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 késedelmes
napra vonatkozó érték, mely elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani/attól elállni, a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség
nélkül.
A nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége esetén ajánlatkérő a kötbér összegével
csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt.
135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a nyertes ajánlattevő
köteles külön nyilatkozatban is elismerni ajánlatkérő követelését. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja,
ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből
eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.
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Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős
meghiúsul, úgy nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére,
melynek mértéke a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a
teljesítés alól. Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési
kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti.
Előleg visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg a Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5 %on felüli részének megfelelő mértékű, az ajánlatkérő javára szóló biztosítékot kell nyújtani a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formákban.
A Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja: „A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása
szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.”
Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásáról.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek
abban az esetben érvényesíthetők, ha a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
szerződést.
1. C. EGYÉB INFORMÁCIÓK
1.) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
2.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlatot
aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a
cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó
szervezet hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárásról az
ajánlatban nyilatkozni kell (nemleges nyilatkozat is csatolandó). A változásbejegyzési eljárásról
szóló nyilatkozatot az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!
- Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek a cégkivonatban
nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazást.
- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza a 68. § (4) bekezdése
szerinti információkat, így az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek. A felolvasólapot az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!
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3.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel.
4.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az
ajánlattevőt terheli.
5.) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak
megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el
újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő
gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az
újabb hiánypótlás.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő, kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell teljesíteni!
7.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a
felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF)
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az
ajánlatban. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság
megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
8.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
érteni kell.
Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely
megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely
független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki
dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az
ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető
bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
9.) A Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési
eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, az EKR-en keresztül
kiegészítő tájékoztatást kérhet.
10.) Üzleti titok: a Ptk. 2:47. §-ában így meghatározott fogalom.
A Kbt. 44.§ alapján az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásában, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védelmi ismeretet is) [Ptk.
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A gazdasági szereplő a Kbt. 44.
§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az
EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmaznia. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell
elkészíteni, hogy azok a Ptk. 2:47. §-ára figyelemmel kizárólag olyan információkat
tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő az üzleti tevékenysége
szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak az alábbiakban
részletezett elemeket. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz
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indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon
kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az
ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni! Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő
figyelmét továbbá, hogy az adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősíti
üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy ha a Kbt.
44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő, az ajánlat
érvénytelen.
A Kbt. 44.§ (3) bekezdése szerint az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének
(székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy
adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés)
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
A Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján 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 Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését
követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni
vagy megtiltani, amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti,
hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti
titoknak. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy
milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az
iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell
biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő az ajánlattevő által megjelölt feltételezett jogsértéshez
kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más ajánlattevő
ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. Az iratbetekintés során
az iratokról feljegyzést lehet készíteni.
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11.) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott határidők
tekintetében a közép-európai pontos idő (CET) az irányadó.
12.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet
létrehozását.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
14.) Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
neve: Horváth Tibor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
levelezési címe: 9700 Szombathely, Kálvária u. 17.
e-mail címe: horvath.tibor@vasberzrt.hu
telefonszáma: 06-30-946-6097
lajstromszáma: 01046
15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
16.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdés) A nyilatkozatot az EKR-ben
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
17.) Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 322/2015. (X.30.), valamint a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendeletek az irányadóak.
2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK
A közbeszerzési dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, így azok másolása,
terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes.
A jogtulajdonos nem járul hozzá a közbeszerzési dokumentumok bármilyen formában –
változatlan vagy változtatott – formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein
kívül.
Az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő
feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat
elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.
Ajánlatkérő az ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt,
meghatározást, specifikációt, amelyet a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak,
átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára
történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
3. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS, ILLETVE A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
MÓDOSÍTÁSA, AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA, AZ AJÁNLAT
VISSZAVONÁSA
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az ajánlati felhívásban és közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakat jogosult módosítani a Kbt. 55. § (1) és (3) bekezdéseiben
meghatározott módon és határidőket betartva. Ajánlatkérő a módosításról és annak tartalmáról
az EKR-ben értesíti az ajánlattevőket.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről
hirdetményt ad fel és egyidejűleg az EKR-ben tájékoztatja a gazdasági szereplőket.
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A Kbt. 55. § (7) bekezdése jelen eljárás tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az
ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt az EKR-ben vissza
kell vonnia.
4. FELVILÁGOSÍTÁS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN
Az ajánlati felhívással, illetve a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos kiegészítő
tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban, az EKR-ben történnek.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza a közbeszerzési
dokumentumok tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat
és meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat
figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a
közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattevőnek bármiféle kérdése merül fel,
azt kizárólag az EKR-en keresztül teheti fel az ajánlatkérő számára.
Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre ésszerű időben oly módon fog írásban
válaszolni, hogy a kiegészítő tájékoztatás kéréseket és a válaszokat EKR-en keresztül adja
meg. Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több kiegészítő
tájékoztatást nyújt, azokat folyamatos sorszámozással látja el.
A kiegészítő tájékoztatások közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, így azok is
kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.
Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet ajánlatkérő írásban nem
erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat, ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy
nem az EKR-en keresztül történő kapcsolattartási formát.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az EKR-en keresztül küldött értesítéseket
nyomon kövesse. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a
kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdése az irányadó.
5.
AZ
AJÁNLAT
RÉSZEKÉNT
BENYÚJTANDÓ
IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK, EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat,
nyilatkozatokat kell csatolni:
Felolvasólap (az EKR-ben található elektronikus űrlap kitöltésével kell tejesíteni)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában
(az EKR-ben található elektronikus űrlap kitöltésével kell tejesíteni)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró
okok tekintetében (7. számú melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat (1. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
(az EKR-ben található elektronikus űrlap kitöltésével kell tejesíteni)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
(az EKR-ben található elektronikus űrlapok kitöltésével kell tejesíteni)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján
(az EKR-ben található elektronikus űrlap kitöltésével kell tejesíteni)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
(2. számú melléklet)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
(adott esetben)
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírási-mintája
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A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Közös ajánlattevők jelen eljárásra tekintettel aláírt hatályos „közös ajánlattevői
megállapodása” (adott esetben)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti maghatalmazást tartalmazó
okirat (adott esetben)
Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
(az EKR-ben található elektronikus űrlap kitöltésével kell tejesíteni)
Nyilatkozat a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően a közbeszerzési dokumentumok
eléréséről (3. sz. melléklet)
Nyilatkozat üzleti titokról (4. számú melléklet)
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (5. számú melléklet)
Nyilatkozat előleg-visszafizetési biztosítékról (6. számú melléklet)
Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
NAV együttes adóigazolás, amennyiben az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban
Beárazott költségvetés (Szakmai ajánlat)
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton belül
tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket
megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni. Valamennyi költségvetési sort
be kell árazni.
Az ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és a Kbt. szerinti egyéb nyilatkozatok
6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE
A Kbt. 35. § értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban
csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult
gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. A közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem
következhet be.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös
ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:
- a közös ajánlatevők nevét
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők
azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;
- valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséért;
- közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem
következhet be.
7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt
terheli.
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten
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megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A
közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az
ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes
ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.
8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Az ajánlattételi határidő: 2018. december 28. 14.00 óra
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az elektronikus úton benyújtandó ajánlatot a
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001118182018/reszletek címre kell
benyújtani.
Az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Az ajánlat beérkezésének időpontjáról
az EKR visszaigazolást küld.
Az EKR rendelet 16. §-a alapján az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az
ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján
igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által
meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz
percig, vagy
b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna –
üzemzavar folytán az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább
huszonnégy óráig nem elérhető.
A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az előző bekezdés szerinti
esetben is köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének
helyreállítását követően, amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az előző
bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő
idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a
módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon
rendelkezésre az ajánlat benyújtására.
Amennyiben az ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az EKR
üzemzavara miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a
Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az
ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is
feladhatja, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő
munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.
9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően,
kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás
időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat (az
ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek) az EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
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Részben elektronikusan benyújtott ajánlat bontását az előző bekezdésben foglaltak szerint az
EKR végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben köteles az ajánlat EKR-en kívül
beérkező részeit – külön bontás tartása nélkül – a megfelelő ajánlathoz társítani és azt
dokumentálni. Mintapéldány (fizikai modell) benyújtása esetén azt fénykép vagy
jegyzőkönyv készítésével és annak az EKR-ben az eljárás iratai közötti feltöltésével kell az
ajánlatkérőnek dokumentálnia. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő
feltüntetheti az EKR által generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a
bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül,
melyet ajánlatkérő az ajánlattevőknek öt napon belül megküld az EKR-en keresztül.
10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA
A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az
ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak
javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg,
hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat)
alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható
számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt
határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kér.
A hiányok pótlása – melyek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is
lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a dokumentáció vagy a
jogszabályok előírásainak.
Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy
törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét
és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében nyilatkozat mintákat bocsát az ajánlattevők
rendelkezésére, melyek használata nem kötelező. Az ajánlatok egyszerűbb áttekinthetősége és
feldolgozása érdekében ajánlatkérő javasolja a minták használatát. Ajánlatkérő elfogad olyan
nyilatkozatokat is, amelyek nem az általa kiadott mintának megfelelően készültek el, de
megfelelnek a közbeszerzési jogszabályoknak és az ajánlati felhívás, valamint dokumentáció
előírásainak.
Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az EKR működési hibája olyan
jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító
módon nem orvosolható.
Az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési
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szempontok alapján értékeli.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek
megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően a legjobb ár-érték
arány bírálati szempontok alapján értékeli az alábbiak szerint:
Értékelési ponttartomány:
Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10
pont a legjobb érték.
Értékelési módszer:
A legjobb ár-érték arány értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése:
- az 1. részszempont esetén fordított arányosítással
- a 2. részszempont esetén egyenes arányosítással
- a 3. részszempont tekintetében az ajánlatokat az abszolút pontozási módszerrel határozza
meg ajánlatkérő, ahol az „igen” választ 10 ponttal értékeli, míg a „nem” válasz 0 pontot kap.
Felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján közzétett (a
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról)
útmutatójára.
1. értékelési részszempont: Összes nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70
Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis ajánlattevők semmilyen formában
és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nyertes ajánlattevő ezen felül egyéb díj- vagy költségigénnyel nem fordulhat az ajánlatkérő
felé.
A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő beruházói
kockázatot és hasznot is. Az ajánlati árat úgy kell kialakítani, hogy az tartalmazza az
ajánlattevőnek a beruházással kapcsolatos valamennyi költségét.
Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme
is csak ez lehet.
A nettó árak a mindenkor hatályos ÁFA mértékével kerülnek elszámolásra.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan ajánlatkérő számára.
Ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek.
Ajánlatkérő árazatlan költségvetést bocsát ajánlattevők rendelkezésére.
Az értékelés alapját a költségvetés mindösszesen cellájában szereplő érték képezi, ezen
értéket kell a Felolvasólapon feltüntetni.
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a beárazott költségvetés benyújtását az
átalányár jellegű ajánlati ár megalapozottsága érdekében, továbbá a Kbt. 72. §-a szerinti
aránytalanul alacsony ár vizsgálat elvégzésének elősegítése érdekében írta elő. Erre tekintettel
az árajánlat megalapozottsága esetén külön nem vizsgálja a költségvetésen belüli egyes
tételeket az érvényesség szempontjából.
Amennyiben a felolvasólapon közölt ellenszolgáltatási összeg és a költségvetési főösszesítő
összesen sorában meghatározott ellenszolgáltatási összeg eltér, az ajánlatkérő az árazott
költségvetés adatai alapján ellenőrző számítást végez, és amennyiben a számítás helyes, a
költségvetési főösszesítő összesen sorát tekinti irányadónak.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a költségvetés
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valamennyi tételét be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő ettől
eltérően rendelkezik.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az ajánlattevő mindennemű költségét és kiadását.
Az alkalmazott fordított arányosítás képlete:
Pontszám = (Ajánlatlegkedvezőbb / Ajánlatvizsgált) x (Pontszámmaximális – Pontszámminimális) +
Pontszámminimális
A legalacsonyabb értéket megajánló ajánlat kapja a 10 pontot – mint az ajánlatkérő számára
legkedvezőbb ajánlat – a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosítással
kerül kiszámításra.
Ha az adott részszempont szerint minden ajánlat egyforma, akkor minden ajánlat 10 pontot
kap.
Az ajánlatkérő az adott részszempont esetében az adott ajánlat fenti módszerrel megállapított
pontszámát (2 tizedesjegyre kerekítve) a részszempont súlyszámával megszorozva állapítja
meg az adott ajánlat összpontszámát.
Ha a fenti módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni.
Az az ajánlat a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Ajánlatkérő kéri az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetésnek megfelelő
részletes költségvetéssel alátámasztani.
2. értékelési részszempont: Kiterjesztett jótállási időtartam hónapokban megadva
(hónap) (minimum 0 hónap - maximum 12 hónap), súlyszám: 15
A pontszám számítása során alkalmazandó egyenes arányosítás képlete:
Pontszám = vizsgált ajánlati elem / legkedvezőbb ajánlati elem x (a maximális adható
pontszám – a minimális adható pontszám) + a minimális adható pontszám.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb – azaz a legkedvezőtlenebb megajánlható értékhez képest
hónapokban meghatározva a leghosszabb kiterjesztett jótállási időtartam vállalását – ajánlati
tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de
legalább a minimális pontszámot adja.
Amennyiben ajánlattevő a 2. szempontnál nem ajánl meg kiterjesztett jótállási időtartamot
(ajánlata 0 hónap), ajánlattevő ajánlata emiatt nem lesz érvénytelen, erre a szempontra 0
pontot kap.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az alábbi értékelési szempontokkal összefüggő
ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb
szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár
felső határával azonos számú pontot ad:
2. „Kiterjesztett jótállási időtartam hónapokban megadva (hónap)”: 12 hónap
3. értékelési részszempont: Minőségi rész-szempontok, súlyszám: 15
Az ajánlatkérő értékelni kívánja a munkák megvalósítása során az egyes
környezetvédelemmel kapcsolatos vállalásokat. A vállalást az ajánlattevőknek minden
részszempont esetében igen/nem válasszal kell megadniuk. Az ajánlatkérő az „igen” választ
10 ponttal értékeli, míg a „nem” választ „0” ponttal.
3.1. Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por)
folyamatos eltávolításának biztosítása / Súlyszám: 5 (igen/nem)
3.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-18:00 közötti
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időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti időszakban végez / Súlyszám: 5 (igen/nem)
3.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a munkaterületre 22:00-06:00 óra
között / Súlyszám: 5 (igen/nem)
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítése során a
minőségi értékelési részszempontokra tett megajánlások teljesítését a szerződéstervezetben
foglaltaknak megfelelően folyamatosan dokumentálni kell. A vállalások nem teljesítése hibás
teljesítésnek minősül, és kötbérfizetési kötelezettséget von maga után.
11. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN
Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattevő, sem más az ajánlatok elbírálásában
hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével
vagy a szerződés odaítélésével kapcsolatban.
12. EKR ÜZEMZAVARA, ÜZEMSZÜNET
Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak
szünetelését eredményezi. Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön
jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem
tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet.
Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető
eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás
megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt
üzemzavar következik be és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az
EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR
működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket
határidőben teljesítettnek elfogadni.
Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében
valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR
üzemzavara nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az
esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles
az elmulasztott cselekmény teljesítésére.
13. AZ ELŐZETES VITARENDEZÉS SZABÁLYAI
Az EKR rendelet 20. § (9) bekezdése szerint az előzetes vitarendezési kérelem megküldése és
az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik.
14. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE, IRATBETEKINTÉS
Ajánlatkérő az ajánlattevőket írásban, az EKR-en keresztül tájékoztatja az eljárás eredményéről,
az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti
egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
Az ajánlatkérő az EKR rendelet 20. § (1) bekezdés alapján a Kbt. szerinti iratbetekintést az
EKR-ben található dokumentumok tekintetében az ajánlattevő képviselőjének személyes
megjelenése útján biztosítja. Az előre egyeztetett időpontban az ajánlatkérő az EKR
informatikai rendszer megnyitását követően a kért, szükséges információkat megtekintésre
megmutatja.
15. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (6)
bekezdésére figyelemmel kerül sor. Ennek megfelelően a szerződés nem köthető meg az
összegezés megküldését követő naptól számított 5 napos időtartam lejártáig. A szerződés
megkötésére irányadó továbbá a Kbt. 131. § (1), (4)-(5), (7)-(9) bekezdései is.
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16. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
A szerződés finanszírozása pályázati támogatásból (VP -6-7.4.1.1-16 „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése” program és saját forrásból történik.
A finanszírozás formája: ajánlatkérő által történő utalással, utófinanszírozással.
A munka építési engedélyköteles, fordított adózású.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Megrendelő előleget biztosít a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján, amelynek mértéke: a
nettó szerződéses ár legfeljebb 20 %-a.
Az előleg elszámolása a részszámlákból (5-5 %) a végszámlából (10%) történik.
Az ajánlattevőként szerződő fél kettő részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a
következő ütemezés szerint:
I. részszámla: 35 % műszaki tartalom teljesítését követően, a nettó vállalkozói díj 35 %-a 5%
előleg visszatérítésével,
II. részszámla: további 35 % műszaki tartalom teljesítését követően, a nettó vállalkozói díj 35
%-a 5% előleg visszatérítéssel,
Végszámla: a teljesítés 100 %-os készültségénél, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a
nettó vállalkozói díj 30 %-a, a maradék 10 % előleg visszatérítéssel.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a
számla mellékletét kell, hogy képezze. A számlákat az előleg visszatérítéssel csökkentett
mértékben kell kiállítani.
Előbb teljesítés lehetséges.
A kifizetésre köteles szervezet a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést
követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az
alábbiak szerint: - alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)
bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint; - alvállalkozó
igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésétől
eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §
szerint, figyelembe véve a 32/B. § előírásait is.
Az ellenszolgáltatás minden esetben a szerződésszerű és az ajánlatkérő által igazolt teljesítést
követően, a Ptk. 6:130. § és a Kbt. 135. § vonatkozó szabályai szerint átutalással kerül
kiegyenlítésre, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kr. vonatkozó rendelkezéseit. A
számlázásakor a hatályos ÁFA tv. rendelkezéseit szükséges figyelembe venni. Az ajánlat, az
elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes
feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés teljesítésének pénzügyi feltétele, hogy a kifizetés időpontjában a nyertes
ajánlattevőnek nincs lejárt adó- vagy köztartozása az ajánlatkérő (megrendelő) felé.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
e) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
f) 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
g) az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet
h) 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzésről
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i) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
17. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az eljárás eredményéről szóló értesítés:
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése szerint
írásban értesíti az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a
Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül
fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az
eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
2. Szerződéskötés:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az
Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama
alatt fogja megkötni azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés – ha az
összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy
az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése
napját követő 5 napos időtartam lejártáig.
3. Az ajánlatok benyújtása:
Az ajánlatkérő által EKR-ben elektronikus űrlapként a közbeszerzési dokumentumok között
létrehozott felolvasólap mintáját az ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az
ajánlat részeként kitölteni és benyújtani, mely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti
összes adatot.
Az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlapo(ka)t a gazdasági szereplő eredeti
nyilatkozatának kell tekinteni.
4. Formai előírások:
Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre
megadott felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró
okok nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás
erre a célra biztosított felületén kell megadni. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: aláírási
címpéldány, stb.) benyújtására a felület az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget
biztosít az erre a célra létre hozott felületen.
Az ajánlat, illetve a felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat, törléseket
vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével,
amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek
kézjegyükkel kell ellátniuk. Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlat vagy
részvételi jelentkezés benyújtásának címére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont, 92. § (1)
bekezdés e) pont, 119. § (2) bekezdés k) pont], ez alatt az EKR-ben folytatott eljárások
tekintetében az EKR internetcímét kell érteni (424/2017. (XII.19.) Kr.)
5. Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - aláírási címpéldányát
vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű
ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum
az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző
előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
- Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban
változásbejegyzési eljárás (EKR rendszerben található űrlap), vagy folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdés) A nyilatkozatot az EKR-ben
elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
7. A gazdasági szereplő az EKR-be történő regisztráció során rögzíti, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e. Így az eljárásban a gazdasági szereplőknek nem kell a Kbt.
66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtani.
8.Az ajánlatba csatolni kell ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre
történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatát.
9. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatokat is csatolnia kell az
ajánlatban (nemleges tartalom esetén is).
10. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését. A nyilatkozatot a 7. sz melléklet alapján kell az ajánlat
részeként megtenni.
11. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az
ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli
azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a
közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös
ajánlattevők megjelölését.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.
13. A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint, ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján
megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely nem elektronikus űrlap formájában beadott - dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum
- ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az
ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is köteles elfogadni.
14. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben az
ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) kösse meg a szerződést, amennyiben ez a szervezet
(személy) az összegezésben megjelölésre kerül.
15. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a részletes árajánlatot is pdf. formátumban
(árazott költségvetés).
16. Irányadó idő: a felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
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17. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
18. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a
72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti
titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.
Az ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján jelen eljárásban alkalmazza a 75. § (2)
bekezdés e) pontját.
20. Az eljárásban nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell aktív, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet
végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. A kamarai regisztráció megléte a
szerződés megkötésének feltétele.
21. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés
megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai
felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább 3.000.000,HUF/káresemény, és legalább 15.000.000,- HUF/kárév.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítás szerződés megkötésére
történő rendelkezésre állásáról vagy kiterjesztéséről.
22. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart.
23. Az EKR rendelet 5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt
dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap
formájában rendelkezésre állnak – pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben
elektronikus úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján
kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani.
24. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Horváth Tibor (lajstromszám: 01046) címe: 9700 Szombathely, Kálvária u. 17.
tel. : +36 30 9466097, E-mail: horvath.tibor@vasberzrt.hu
18. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől környezetvédelmi, szociális és
munkajogi követelményekről tájékoztatás kérhető, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően
alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi,
szociális és munkajogi rendelkezések írnak elől tájékoztatás kérhető.
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A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni. Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra
tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az
ajánlatban (az Ajánlatkérő jelen eljárásban nem is ír elő ilyen kötelezettséget), csak azt
ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti követelményeknek.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
9700 Szombathely, Hunyadi út 45.
tel.: 06-94-522-750, fax: 06-94-522-770
E-mail: foglalkoztatas.szombathely@vas.gov.hu
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
tel.: 06-94-513-430
E-mail: vas.mki@katved.gov.hu
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
1054 Budapest, Báthory u. 10.
tel.: 06-1-795-5478
E-mail: tarsadalmifel-zarkozas@emmi.gov.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Postai címe: 9701 Szombathely Pf.:183.
tel.: 06-94-506-700, fax: 06-94-313-283
E-mail cím: zoldhatosag@vas.gov.hu)
ÁNTSZ Szombathelyi Járási Népegészségügyi Intézete
9700 Szombathely, Sugár út 9.
tel.: 06-94-506-300, fax: 06-94-506-332
E-mail: titkarsag.szhely@nydr.antsz.hu
NAV Vas Megyei Adóigazgatósága
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 22.
tel.: 06-94-500-960, fax: 06-94-310-481
E-mail: vasavig@nav.gov.hu
A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjak az ajánlatadás költségeinek minősülnek, melyeket
az Ajánlattevőnek kell viselnie.
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FELOLVASÓLAP
(elektronikus űrlap kitöltése útján)
RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS
(Lásd a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként átadott Excel táblázatot!)
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában
(elektronikus űrlap kitöltése útján)

NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
(elektronikus űrlap kitöltése útján)

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja
tekintetében
(elektronikus űrlap kitöltése útján)

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontja tekintetében
(elektronikus űrlap kitöltése útján)

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 67. § (4) bekezdése alapján
(elektronikus űrlap kitöltése útján)
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1. sz. melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Közösségi ház befejezése”
Ajánlatkérő: Kőszegpaty Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………., mint a……………………………………ajánlattevő
(székhely:………………………………………………………) nyilatkozattételre jogosult
képviselője a „Közösségi ház befejezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi
nyilatkozatot tesszük:
1.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan tartalmi kitételt tettünk ajánlatunkban, ami
ellentétben van az ajánlati felhívással vagy közbeszerzési dokumentumokkal, vagy azok
bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelennek minősülhet.
2.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők
egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során.
3.
Kijelentjük továbbá, hogy 60 napig kötve vagyunk ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban
foglaltak fenti időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az
ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a hatályos
jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.
4.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlati felhívást és
közbeszerzési dokumentumokat, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül
egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül nem használjuk fel az ajánlatkérő előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül.

Kelt: ………………………………….
………………………………………
cégszerű aláírás
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2. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Közösségi ház befejezése”
Ajánlatkérő: Kőszegpaty Község Önkormányzata
Alulírott ……………………………, mint a……………………………………ajánlattevő
(székhely:…………………………………………………………………..) nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „Közösségi ház befejezése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom:
az alábbi – a közbeszerzés részét képező – területekre vonatkozóan kívánunk
szerződést kötni alvállalkozóval (harmadik személlyel)

a)

A közbeszerzés egyes része(i), részterülete(i)
(munkaterület megnevezése)
1.
2.
vagy
-

nem kívánunk a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

b) a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók
Alvállalkozó megnevezése, székhelye
1.
2.

Kelt . …………………………………..
...………………………………………..
cégszerű aláírás

A megfelelő aláhúzandó, illetve kitöltendő!
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3. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően a közbeszerzési dokumentumok eléréséről
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Közösségi ház befejezése”
Ajánlatkérő: Kőszegpaty Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………, mint a …………………………………….
ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult
képviselője a „Közösségi ház befejezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az
ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó részéről elektronikus úton elértük az
ajánlattételi határidő lejártáig.

Kelt: ………………………………………

………………………………….
cégszerű aláírás
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4. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 44. §-ának megfelelően az üzleti titokról
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Közösségi ház befejezése”
Ajánlatkérő: Kőszegpaty Község Önkormányzata
Alulírott …………………………., mint a ……………………………. (ajánlattevő)
(székhely:
………………………………………………)
nyilatkozattételre
jogosult
képviselője a „Közösségi ház befejezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot1
VAGY
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot tartalmaz a következő, az ajánlat végén
elkülönítetten, vagy külön ajánlati kötetben benyújtott oldalakon:
……………………………………………….2
Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást csatolunk, amelyben részletesen
alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számunkra aránytalan sérelmet
Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 44. §
(1) bekezdésének megfelelően az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó,
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben
az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Tisztában vagyok azzal, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés
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,
1
2

Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni! Csak az egyik válasz jelölhető meg!
Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni!
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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.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdésének megfelelően a gazdasági
szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
Tudomásul veszem, hogy az EKR rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 44. §
alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elhelyezésére az EKR-ben erre
szolgáló funkciót kötelesek vagyunk alkalmazni.

Kelt: ………………………………………

………………………………….
cégszerű aláírás
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5. sz. melléklet

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Közösségi ház befejezése”
Ajánlatkérő: Kőszegpaty Község Önkormányzata

Alulírott ………………………………………, mint a …………………………………….
ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult
képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként
kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjáig a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §
-ának megfelelően


az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát
képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára építés- és
szerelésbiztosítást (építésbiztosítást) kötünk.
vagy



az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a meglévő építés- és
szerelésbiztosításunkat (építésbiztosításunkat) kiterjesztjük a szerződés tárgyát képező
munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára.

Jelen nyilatkozatot a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként teszem.

Kelt: ………………………………….
………………………………………
cégszerű aláírás
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A megfelelő aláhúzandó!

6. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 134. § (5) bekezdése vonatkozásában
(előleg-visszafizetési biztosítékról)
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Közösségi ház befejezése”
Ajánlatkérő: Kőszegpaty Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………, mint a …………………………………….
ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult
képviselője a „Közösségi ház befejezése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg (határidőre)
rendelkezésre bocsátjuk.
Kelt: ………………………………………

………………………………….
cégszerű aláírás
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7. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés g)-k) és m)
és q) pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Közösségi ház befejezése”
Ajánlatkérő: Kőszegpaty Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………, mint a …………………………………….
ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult
képviselője „Közösségi ház befejezése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, nyilatkozom és megerősítem,
hogy nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok.
Alvállalkozó(k) vonatkozásában nyilatkozunk, hogy az érintett gazdasági szereplők
tekintetében nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Nyilatkozunk továbbá, hogy társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.

Kelt: ………………………………………

………………………………….
cégszerű aláírás
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SZERZŐDÉSTERVEZET
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
1. Szerződő felek
A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre:
Megrendelő
Kőszegpaty Község Önkormányzata
9739 Kőszegpaty, Kossuth u. 39.
Képviseli: Májerhoffer Attila
Vállalkozó
név:...........................................................................
székhely/cím: ...........................................................
adószám: .................................................................
bankszámlaszám: …………………………………
képviseli: …………………………………………
2. A vállalkozás tárgya
2.1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Közösségi ház befejezése”
tárgyában. A nyertes Ajánlattevő a Vállalkozó lett. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési
eljárásban hozott döntésnek megfelelően a nyertes Ajánlattevő a Vállalkozó lett.
Projekt megnevezése: VP -6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése”
A munka építési engedélyköteles!
Ennek megfelelően a felek szerződést kötnek a jelen Szerződés és a hozzá kapcsolódó
mellékletek feltételei szerint.
A közbeszerzési eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vállalkozó
ajánlatának értékelésre kerülő elemei az alábbiak:
Részszempont
1. Összesített nettó ár (Ft)
2. Kiterjesztett jótállási időtartam hónapokban megadva (hónap)
34

Megajánlás

3. Minőségi résszempontok
3.1. Érintett településrészen az esetleges szállítási
szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának
biztosítása (igen/nem)
3.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak
napközben 7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:0012:00 közötti időszakban végez (igen/nem)
3.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a
munkaterületre 22:00-06:00 óra között (igen/nem)
2.2. Vállalkozó vállalja a 2.1. pontban megjelölt kivitelezési munkák elvégzését a
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki leírás, a közbeszerzési
eljárásban megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint kiegészítő tájékoztatás
során adott válaszok szerint, a Megrendelő által a kivitelezés során az építési naplóban, vagy
egyéb módon adott utasításoknak megfelelően. A Megrendelő által megbízott független
műszaki ellenőr utasításait a Megrendelő utasításaként kell elfogadni.
3. Vállalkozói díj
3.1. Vállalkozói díj:
nettó ……………...…………………………Ft
azaz ……………………………………………………………………………. Forint.
A munka építési engedélyköteles, fordított adózású.
3.2. A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat (ideértve
különösen az építkezési tevékenység során jelentkező közüzemi díjakat is), illetéket (vámot),
az átadási, beüzemelési, használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges szakhatósági
nyilatkozatok és a birtokbaadási, valamint az átadási tervdokumentáció készítésének
költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési
költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi
költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának
rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét,
valamennyi járulékos munka (mint építési és felvonulási terület takarítása, építési és
kommunális hulladék elszállítása) költségét.
3.3. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve
a Megrendelő által elrendelt kiegészítő építési beruházási munkák ellenértékét.
4. Teljesítési határidő: a munkaterület átadásának napjától számított 5 hónap
Előbb teljesítés lehetséges!
A teljesítés helye: Kőszegpaty, Petőfi Sándor u. 24.
5. Képviselet
5.1. A Megrendelő kapcsolattartója:
neve: …………………………………………..
címe: …………………………………………..
telefon: ..............................................................
e-mail: ...............................................................
5.2. A Megrendelő teljesítési igazolás kiadására jogosult megbízottja:
neve: …………………………………………..
címe: …………………………………………..
telefon: ..............................................................
e-mail: ...............................................................
5.3. A Vállalkozó helyszíni megbízottja:
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neve: ………………………………………….
címe: ………………………………………….
telefon: ……………………………………….
e-mail: ...............................................................
5.4. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
neve: …………………………………………..
címe: …………………………………………..
telefon: ..............................................................
e-mail: ...............................................................
6. Műszaki átadás-átvétel
6.1. A szerződésben foglalt munka átadás-átvétele a Vállalkozó írásban rögzített készre
jelentése alapján történik.
6.2. A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésétől számított 15 napon belül a teljesítést
ellenőrzi, és arról teljesítés-igazolást állít ki.
7. Pénzügyi elszámolás
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
A szerződés finanszírozása pályázati támogatásból (VP -6-7.4.1.1-16 „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése” program és saját forrásból történik.
A finanszírozás formája: ajánlatkérő által történő utalással, utófinanszírozással.
A munka építési engedélyköteles, fordított adózású.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Megrendelő előleget biztosít Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján, amelynek mértéke: a nettó
szerződéses ár legfeljebb 20 %-a.
Az ajánlattevőként szerződő fél kettő részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a
következő ütemezés szerint:
I. részszámla: 35 % műszaki tartalom teljesítését követően, a nettó vállalkozói díj 35 %-a 5%
előleg visszatérítésével,
II. részszámla: további 35 % műszaki tartalom teljesítését követően, a nettó vállalkozói díj 35
%-a 5% előleg visszatérítéssel,
Végszámla: a teljesítés 100 %-os készültségénél, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, a
nettó vállalkozói díj 30 %-a, a maradék 10 % előleg visszatérítéssel.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a
számla mellékletét kell, hogy képezze. A számlákat az előleg visszatérítéssel csökkentett
mértékben kell kiállítani.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a
számla mellékletét kell, hogy képezze. A végszámlát az előlegszámlával (adott esetben)
csökkentett mértékben kell kiállítani.
Előbb teljesítés lehetséges.
A kifizetésre köteles szervezet a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést
követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az
alábbiak szerint: - alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)
bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint; - alvállalkozó
igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésétől
eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §
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szerint, figyelembe véve a 32/B. § előírásait is.
Az ellenszolgáltatás minden esetben a szerződésszerű és az ajánlatkérő által igazolt teljesítést
követően, a Ptk. 6:130. § és a Kbt. 135. § vonatkozó szabályai szerint átutalással kerül
kiegyenlítésre, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kr. vonatkozó rendelkezéseit.
A számlázásakor a hatályos ÁFA tv. rendelkezéseit szükséges figyelembe venni.
A szerződés teljesítésének pénzügyi feltétele, hogy a kifizetés időpontjában a nyertes
ajánlattevőnek nincs lejárt adó- vagy köztartozása az ajánlatkérő (megrendelő) felé.
A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze. A végszámlát az
előlegszámlával (adott esetben) csökkentett mértékben kell kiállítani.
Kivitelező a számlán köteles feltüntetni az alábbiakat:
• a közbeszerzési szerződés eredményeként kötött vállalkozási szerződés számát
• projekt azonosító száma
• bankja nevét, bankszámlaszámot, adószámot, TEÁOR számát
• Megrendelő nevét, címét, adószámát
• fel kell tüntetni a „részszámla” vagy „végszámla” megnevezést
Amennyiben a számla tartalmaz a projekt keretében elszámolható és nem elszámolható
költségeket is, akkor ezeket a költségeket számlán belül kérjük külön tételként megbontva
szerepeltetni.
A Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának megfelelően a következők szerint fizeti ki a
szerződésben foglalt ellenértéket:
„32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén
szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a
következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre
jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat,
hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői
teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a
kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit,
vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét
visszatartja;
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f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak
másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén
szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az
ajánlattevőként szerződő feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő
által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a
d) pont szerinti határidő harminc nap.
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott
teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2)
bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti
összegre lehet alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél
vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és
(2) bekezdést.
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők)
projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt
a projekttársaságot kell érteni.”
Az idézett jogszabályi rendelkezés során a Megrendelő „ajánlatkérőként szerződő fél”-nek,
míg a Vállalkozó „ajánlattevőként szerződő fél”-nek minősül.
A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó
teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül írásban köteles nyilatkozni.
A Kbt. 135. §-ának (2) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre
jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott
határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy
megkezdi, de 15 napon belül nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles
kiadni.
A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az
adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségével kapcsolatban késedelembe esik, úgy a
Ptk. 6:155.§ rendelkezései alapján késedelmi kamat fizetésére köteles.
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A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.

8. Jótállási idő
8.1. Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jótáll a Szerződésben
foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások,
eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy
alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka
megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig, és az üzemszerű
használat során a vállalt garanciális időszakban is felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt
munkáért.
A Vállalkozó a véghatáridőtől köteles a garanciát vállalni!
8.2. A jótállási időtartama értékelési szempont. A jótállási időtartam vállalása: …… hónap.
9. Szerződésszegés
A Szerződő Felek nem szerződésszerű teljesítés esetére az alábbiak szerint állapodnak meg:
9.1. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a
szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
9.2. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő késedelmes teljesítés esetén köteles a késedelmi
kötbérről Megrendelő által kiállított számlát a fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. A
késedelmi kötbér kifizetése nem mentesít a teljesítés alól. Ha Vállalkozó a késedelmi kötbért
határidőre nem fizeti meg, akkor Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
9.3. Ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a
Ptk.-ban foglaltaknak megfelelően késedelmi kamat fizetésére köteles.
9.4. A 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 Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel [Kbt. 143.§ (3) bekezdés].
A külföldi adóilletőségű Megrendelő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Megrendelőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
9.5. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:
 amennyiben magatartásával a megrendelőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
 amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
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ha a Vállalkozó neki felróható okból 30 nap késedelembe esik.
amennyiben a bíróság által jogerősen elrendelt csőd-, felszámolási- vagy törlési eljárás
van folyamatban ellene,
amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét
harmadik személy részére a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül átruházza,

Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül
 amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
 amennyiben a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási- vagy törlési eljárás van
folyamatban.

9.6.

Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződést kizárólag írásban, papír alapú
dokumentum formájában, a Felek cégszerű aláírásával, a Kbt. 141. §-ának megfelelően
lehet módosítani. A szóban, ráutaló magatartással, vagy írásban, a képviselőktől eltérő
beosztású személyek aláírásával készült jognyilatkozat joghatás kiváltására alkalmatlan
(érvénytelen).
A szerződés megszüntetésére vonatkozó sajátos rendelkezések tekintetében a Kbt. 143. §ában foglaltak az irányadók.

9.7.

10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
10.1. Építési felelősség biztosítás
Vállalkozó köteles megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezni a 306/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 9. §-a alapján. A felelősségbiztosítást Vállalkozó köteles a szerződés
aláírásakor a Megrendelőnek bemutatni, a kötvény és a biztosítási szerződést, valamint
az általános szerződéses feltételeket másolatban átadni. Ezen kötelezettség teljesítése a
szerződés Megrendelő által történő aláírásának feltétele.
A felelősségbiztosítás összege legalább 3.000.000 HUF/káresemény és legalább 15.000.000
HUF/kárév.
10.2. Késedelmi kötbér
Nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a
késedelem minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses ellenérték 0,5 %-a mértékű
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 késedelmes
napra vonatkozó érték, mely elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani/attól elállni, a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség
nélkül.
A nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége esetén ajánlatkérő a kötbér összegével
csökkentve fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt.
135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a nyertes ajánlattevő
köteles külön nyilatkozatban is elismerni ajánlatkérő követelését. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja,
ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből
eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.
10.3. Meghiúsulási kötbér
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a nyertes ajánlattevő felelős
meghiúsul, úgy nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére,
melynek mértéke a szerződés nettó ellenértékének 10 %-a.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a
teljesítés alól. Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési
kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti.
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11. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő jogosult és köteles (a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett):
- a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó rendelkezésére bocsátani,
átadását ütemezni. A munkaterületek átadását Felek jegyzőkönyvben kötelesek dokumentálni,
- a folyamatban lévő és az elvégzett munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat ellenőrizni
azzal, hogy nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el,
- kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján, a készre
jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül (a műszaki ellenőr útján),
- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó
költségére, ha írásbeli felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket
nem javítja, illetve nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőre,
- a teljesített és igazolt munka ellenértékét kifizetni,
- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni,
Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat
rendel el, és ha a változások olyan jellegűek, hogy jelen szerződés módosítását is
megkövetelik, úgy azt a szerződő felek az elrendelt módosításoknak megfelelően rögzítik, és
a szerződésben és az ajánlatban foglaltak szerint járnak el a Kbt.-ben rögzítettek betartása
mellett (Kbt. 141. §).
12. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei
A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:
- az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdése és folytatása, az építési napló
vezetése, kivitelezői jogosultságának megléte,
- az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, építmény,
építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának biztosítása,
- a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság által
meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési
tevékenység során keletkezett építési hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott
módon – elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett
állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse,
- az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelő építtetőtől az építési
munkaterület átvétele,
- az építési napló megnyitása és folyamatos naprakész vezetése a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint,
- az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának
folyamatos vezetése az építési naplóban,
- annak folyamatos ellenőrzése, hogy az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi
hatósági ellenőrzésről szóló jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyek
rendelkezésre állnak-e,
- az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti
értékek megőrzése,
- annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak,
akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és
az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és
irányításában,
- a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek
kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok
rendelkezésre bocsátása,
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- az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása a Megrendelő
építtetőnek,
- az építési munkaterület őrzésének biztosítása,
- az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása,
- Vállalkozó kivitelezőként az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján a
szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának a Megrendelő építtető
részére történő eljuttatása,
- az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük
összehangolása,
- a munkaterület – jegyzőkönyvvel dokumentált átvétele, az átvételkor annak munkavégzésre
való alkalmassága megvizsgálása,
- a Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni,
- Az elvégzendő építési tevékenység minősége értékelési részszempontra tett megajánlások
teljesítését folyamatosan dokumentálni kell. A vállalások nem teljesítése hibás teljesítésnek
minősül, és kötbérfizetési kötelezettséget von maga után.
A Vállalkozó kötelessége a támogatás elszámolásával kapcsolatos kivitelezői dokumentumok
biztosítása, az eljárásban való közreműködés.
A Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a Megrendelő tárgyi eszközeiben általa, vagy az
általa a szerződés teljesítésébe bevont harmadik személy által okozott károkért.
A Vállalkozó köteles a munkaterületen rendszeres ellenőrzést tartani, az észlelt
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni.
13. Minőségbiztosítás
- a Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a
vonatkozó előírásoknak. Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi,
munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania,
- a szükséges minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Ide értendők a
próbaterhelések költségei is, amennyiben azok a külön jogszabályban meghatározott
Normatív Dokumentumokban elő vannak írva, vagy a Megrendelő által szolgáltatott Műszaki
Specifikációban egyértelműen meg van határozva ahhoz, hogy a Vállalkozó ajánlatában
szerepeltetni tudja. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat, a
Vállalkozó egyidejű értesítése mellett,
- amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a
vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik,
- a Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható
együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék,
szerkezet átvételét megtagadhatja,
- a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és
ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló
értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a
nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik,
- a Vállalkozó köteles megismerni a Megrendelő minőségbiztosítási rendszerét és a rá nézve
kötelező utasításokhoz igazodva végezni, dokumentálni tevékenységét.
Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszköznek,
kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell
beszereznie vagy elkészítenie:
o a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a tervező és Megrendelő
utasításaival összhangban kell lennie,
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o a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
14. Műszaki átadás-átvételi eljárás
A végső átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli
munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki követelményeket, az
érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen szerződésben írt egyéb
követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű használatra.
A szerződés tárgyának kárveszélye az adott területre vonatkozóan a hiba-és hiánymentes
műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követően száll át.
A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a:
- megtekintést,
- szemlét,
- bejárást.
Az átadás-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő a
Vállalkozó készre jelentése alapján megszervezi és összehívja.
Az átadás-átvételi eljárásra az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32. § bekezdései szerint kerül sor.
Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy
- a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a
hatósági előírásoknak, valamint – esetleges menetközben elrendelt – a megrendelői
módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült;
- A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie, az általa beépített
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett
munkák szakszerűségére.
- A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni
Megrendelőnek 1 példány átadási dokumentációt.
A jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
- a Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkát a jelen szerződésben
foglaltaknak, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak
megfelelően első osztályú minőségben maradéktalanul elvégezte a rendeltetésszerű
használathoz, működéshez szükséges feltételek biztosításával, és
- a Vállalkozó a sikeres végső műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges
átadási (műszaki, pénzügyi és minőség-bizonylatolási) dokumentációt a műszaki ellenőrnek
átadta, és
- a szerződésben foglalt munka befejezését a Vállalkozó írásban készre jelentette és a
Megrendelő a munkát a kitűzött műszaki átadás-átvétel időpontjában hiány és hibamentesen,
maradéktalanul elfogadva, kifejezetten átvette.
Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (utó
felülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utó felülvizsgálati eljárást és hívja meg
arra a Vállalkozót.
15. Egyéb megállapodások
15.1. A Vállalkozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért tájékoztatási,
figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából, illetve az általa
szolgáltatott anyag alkalmatlanságából származó hibákért felelősséggel tartozik.
15.2. A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. A szerződés teljesítésében az ajánlatban
megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó
és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasság igazolásában. Csak
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a Megrendelő hozzájárulásával és a közbeszerzési törvény előírásainak betartásával vehet
részt a teljesítésben más alvállalkozó.
15.3. A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek
tárgyalás útján kívánnak rendezni. A bírói utat csak akkor veszik igénybe, amennyiben nem
sikerül egyezségre jutniuk.
15.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami
Számvevőszék, valamint a támogatást nyújtó szervezet jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre
bocsátott pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
15.5. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére
bocsátott egyéb dokumentumokat ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, körülményeket,
előírásokat ismeri. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a helyszín és a költségvetési kiírás közötti
felülvizsgálatot elvégezte, a dokumentációk együttes tartalmának, a használatbavételi és
üzembe helyezési feltételeknek megfelelő kivitelezést végez. A szerződéses árat ezen
információk figyelembe vételével, I. osztályú minőségi megvalósítás alapján állapította meg.
15.6. Vállalkozó mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek
tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti, továbbá a
Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól az
előírások, illetve feltételek megszegése esetén.
15.7. A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró
anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények
műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia a
műszaki rész/átadások indításáig.
15.8. A munkálatok csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok
megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők meg.
15.9. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a vállalkozó a felelős,
így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszerű foglalkoztatásáért.
15.10. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges
felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott
képviselőnek a Vállalkozó nevében a független műszaki ellenőr utasításait is el kell fogadnia.
15.11. A Megrendelő nem felelős a Vállalkozó munkaterületének esetleges őrizetlenségéből
adódó káraiért.
15.12. A Vállalkozó köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy
végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerezni,
valamint az építési engedélyekben előírt egyeztetéseket lefolytatni, jóváhagyásokat
beszerezni. Az engedélyekkel illetőleg felmentésekkel, valamint az egyeztetésekkel
kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a Vállalkozót terhelik.
15.13. Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból, esetleg a Vállalkozó érdekkörében
felmerült okból a Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége
keletkezik, ezért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.
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15.14. A Vállalkozó a helyszínen köteles építési naplót tartani. Minden fontos adatot, amely
az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az építési naplóba.
15.15. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására (elszállíttatására) a
Vállalkozó a kötelezett.
15.16. A szerződés módosítására csak írásbeli formában, és mindkét félnek erre feljogosított
képviselője aláírásával kerülhet sor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezéseinek betartásával.
15.17. A szerződés értelmezésére vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve
és Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók.
15.18. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat
alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a
Közreműködő Szervezet, a Támogató, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság,
a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes
szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott
költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.
15.19. A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis
maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében
felmerülő kárt.
Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek
rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely
megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.
Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert
haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező
késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.
A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve
fizetésképtelenségét.
15.20. A szerződő felek a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében
mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, illetve jogvitáik rendezésére kikötik a
Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
15.21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
15.22. Jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződés
csak azokkal együtt érvényes.
A szerződést a felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írták alá. A szerződés 4 eredeti, egymással megegyező példányban készült, melyből 2 példány
Vállalkozót, 2 példány pedig Megrendelőt illeti.
Kelt: ........................................ ............. év .................... hó …….. nap
..……………………………..
Vállalkozó

...............................................
Megrendelő
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Mellékletek:
- Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok
- Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) ajánlata
- Építési felelősségbiztosítás
Horváth Tibor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 01046
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