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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása ”
tárgyú Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás
1. a. Az Ajánlatkérő:
Neve:
Szászvár Nagyközség Önkormányzat
Címe:
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
Levelezési címe:
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
Kapcsolattartó:
Dr. Szalontai András, jegyző
Telefonszáma:
00 36 72589000
Telefaxszáma:
00 36 72389200
E-mail címe:
szaszph@bonet.hu
Azonosító:
AK15833
Honlap:
www.szaszvar.hu
b. Az Ajánlatkérő nevében eljáró képviselő:
Neve:
Safe Tender Consulting Kft.
Címe:
SAFE TENDER CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság
Kapcsolattartó:
dr. Hajdú Gergely
Telefonszáma:
00 36 304336969
Telefaxszáma:
00 36 17004585
E-mail címe:
info@stckft.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, jogalapja:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész
szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló, nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárás
a Kbt. 115. § alapján, figyelemmel a Kbt. 19. §-ának (3)-(4) bekezdésében meghatározott
egybeszámítási szabályokra, valamint arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értéke – a
Kbt. 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül - nem éri el az általános forgalmi adó nélkül
számított 300.000.000 forintot.
3. Egyéb közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja, időpontja és
pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplők
részére a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen,
térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alábbi internetes elérhetőségen: www.szaszvar.hu
Ajánlatkérő a fenti elérhetőségen történő közzétételen túlmenően a közbeszerzési eljárás során
keletkező közbeszerzési dokumentumokat egyidejűleg, közvetlenül, elektronikus úton megküldi
valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére.
4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgya:
Ajánlatkérő kedvezményezettje a TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált
egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron elnevézű projektnek. A projekt keretében
Ajánlatkérő a 7349 Szászvár Rózsadomb utca 1. (Hrsz.: 867/9.) szám alatti orvosi rendelő és
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szolgálati lakás, valamint az azokhoz tartozó udvarhelyiség ingatlan teljeskörű felújítását kívánja
elégezni.
A helyszín bemutatása: családiházas környezet. A házak 30- 40 éve épültek.
Helyiségigények és funkcionális kapcsolat: Az épület két orvosi rendelőt, egy lakást és kiszolgáló
helyiségeket tartalmaz.
Az építményben üzemelendő technológiák: melegvíz ellátás elektromos tárolós vízmelegítővel.
Melegvíz radiátoros fűtés gázkazánnal- hőmennyiség mérővel.
Közútkapcsolati, parkolási igények és információk: változatlanok.
Közmű és energia ellátási igények, módok: a meglévő rendszerek nem változnak. Az ingatlan el
van látva elektromos árammal, vezetékes vízzel, földgázzal és csatlakozik a szennyvízhálózatra.
Akadálymentesítésre vonatkozó információk: a betegek által elérhető területeket teljes körűen
akadálymentesíteni kell.
Ajánlatkérő a közbeszerzésben szociális szempontként a közbeszerzési szerződés teljesítési
záradékaként érvényesíti, hogy ajánlattevőnek nyertessége esetén vállalnia kell, hogy a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 57/B. § (4)
bekezdés 1) pontja szerint meghatározott 6 fő hátrányos helyzetű munkavállalót az építési
beruházás teljesítésébe bevon és ezt ajánlatkérő felé igazolja.
Mennyisége:
1 db orvosi rendelő és szolgálati lakos ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvari rész teljeskörű
felújítása.
A részletes feladat meghatározás az egyéb közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki
leírásban, illeve a szerződéstervezetben került rögzítésre.
Fő szójegyzék
45000000-7 Építési munkák
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
Vállalkozási szerződés a „TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi
alapellátás fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
tárgyában.
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:
Nem kerül sor.
7.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

A teljesítés határideje: 2018. szeptember 30. Ajánlatkérő a nyertes ajánlatevő által vállal teljesítési
határidőhöz képest megvalósult előteljesítést elfogad.
8. A teljesítés helye: 7349 Szászvár Rózsadomb utca 1. (Hrsz.: 867/9.)
NUTS-kód: HU 231
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9.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás
kiállítását követően kerülhet sor.
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő a vállalkozási díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem
érvényesíthet. A díj magában foglalja a vállalkozói feladatok ellátásával összefüggő valamennyi
költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között a szerződés teljesítése során létrehozott
szellemi alkotások használati jogainak megszerzéséért fizetendő díjat is).
Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követően a szerződésszerű teljesítésről nyilatkozik
(teljesítésigazolás). Nyertes ajánlattevő végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak - szerint köteles
kiállítani.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
36/A. §-ában foglaltakra. A számla kifizetése tekintetében a Kbt. 135. §-a, a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 30-32. §-ai és a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-ei útmutatója az építési
beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások szabályairól (KÉ 2016. évi 147. szám).
Nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen
mód.
Előleg:
Ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 20%-ának megfelelő mértékű vállalkozói előleget
igényelhet.
Részszámlázás:
Ajánlatkérő 1 db részszámla, 1 db végszámla és 1 db előlegszámla– összesen a szerződéses összeg
100%-nak megfelelő összegben – benyújtását teszi lehetővé azzal, hogy a számla szerinti nettó
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Ajánlattevő az alábbi készültségi szintek elérésekor jogosult részszámla kiállítására:
1. részszámla kibocsátására 50%-os készültségi szint esetén.
Számla kiegyenlítése:
Ajánlatkérő a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 135. §-ába foglalt
szabályok szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. Amennyiben Ajánlattevő
a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla ellenértékének kifizetési
szabályaira a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a teljesítés
Ajánlatkérő általi – a Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése szerinti - igazolását követően, a nevére a
jogszabályoknak megfelelően kiállított számlának Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30
napon belül, az Ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki.
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A számla kötelező mellékletét képezi a teljesítést igazoló okirat és az átadás-átvételt igazoló
jegyzőkönyv.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi
kamatot köteles nyertes Ajánlattevőnek megfizetni.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
10.

Szerződést megerősítő rendelkezések:

Meghíúsulási kötbér:
A vállalt feladat nyertes ajánlattevőnek felróható nem teljesítése esetére meghiúsulási kötbért
köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér:
A nyertes ajánlattevő részéről történő hibás teljesítés esetén nyertes ajánlattevő köteles
Ajánlatkérő felszólítására a munkát ésszerű határidőn belül kijavítani. Amennyiben nyertes
ajánlattevő a kitűzött határidőre nem javítja a munkát ajánlatkérő elvárásainak megfelelően, úgy
hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke az egyedi
megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási
díjának 10%-a. Ajánlatkérő jogosult a hibás teljesítési kötbér összegét nyertes ajánlattevő által
kiállított számla pénzügyi teljesítésekor, annak fizetendő összegéből levonni.
Késedelmi kötbér:
Nyertes ajánlattevőnek felróható okból (ideértve az alvállalkozó hibájából eredő szerződésszegést
is) történt késedelmes teljesítés esetén ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi
kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira
vonatkozóan 1% / nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 10%-a azzal, hogy az első 8 nap
kötbérmentes. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti nyertes ajánlatevőt a munka
befejezésének kötelezettsége alól.
A vállalkozási díj fizetésének késedelme esetén ajánlatkérő késedelmi kamatot és behajtási
költségátalányt köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire
figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat
nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány negyven eurónak megfelelő
forintösszeg. Ajánlatkérő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak
minősül.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételt követően az ajánlatában megajánlatottak szerinti, de
legalább 36 (azaz harminchat) hónap teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa végzett
munkákra. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A
jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás
által okozott károk kijavítására.
Nyertes ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége minden további jogcselekmény, külön felszólítás
nélkül a késedelembe esés napján esedékes.
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
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11.
Annak meghatározása, hogy részekre történő ajánlattétel megengedett-e: Nem.
Részajánlat tétel lehetősége kizárásának indokolása: Gazdasági, műszaki és minőségi szempontból
észszerűtlen a részajánlattételi lehetőség biztosítása.
12. Annak meghatározása, hogy többváltozatú (alternatív) ajánlat tehető-e: Nem.
13. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték szempontja alapján értékeli [Kbt. 76.§ (2) bekezdés
c) pont]
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 1-10 pont.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a fentiek szerinti ponthatárok közötti pontszám
megadásra kerül:
Az 1. értékelési szempont [az általános forgalmi adó nélküli ajánlati vételár összesen HUF-ban]
esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás
kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz
képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az értékelési részszempont
súlyszámával (70) felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám
keletkezik, úgy a számítási képlet elvégzését követően 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
Számítás képlete: 𝑃 = (

𝐴legalacsonyabb
𝐴vizsgált

) × (𝑃max − 𝑃min ) + 𝑃min

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa:10
Pmin: a pontskála alsó határa: 1
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár
költségvetési részletezését az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árrészletező kitöltésével.
Ajánlatkérő az árrészletező kitöltése során az egyes tételek árát az általános forgalmi adó nélküli
Ft árban köteles feltüntetni.
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától, továbbá mindazon díjat amik a szerződésben rögzített
feltételek betartásához szükségesek.
A 2. értékelési szempont [jótállási határidő (hónapokban)] tekintetében ajánlatkérő az egyenes
arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb érték) kapja a
maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest
arányosítva kerül megállapításra.
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A hónapokban megadott jótállási határidő nem lehet kevesebb, mint 36. A 36 hónapos
időtartamnál kisebb megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Ajánlatkérő a 60 hónap
jótállási határidőt tekinti a legkedvezőbbnek, melyet és az ennél nagyobb esetleges
megajánlásokat ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú (10 pont) pontszám
megadásával bírálja el.
Az így kapott pontszámok a második értékelési részszempont súlyszámával (15) felszorzásra
kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítás
képlete eredményeként létrejött szám 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
𝐴

−𝐴

Számítás képlete: 𝑃 = ( 𝐴vizsgált−𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑏𝑏 ) × (𝑃max − 𝑃min ) + 𝑃min
legjobb

𝑙𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠𝑧𝑎𝑏𝑏

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa: 10
Pmin: a pontskála alsó határa: 1
Alegjobb: 60 hónap a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: 36 hónap az érvényességi minimum követelmény tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 3. értékelési szempont [bemutatott MV-É jogosultságú szakember kötelező gyakorlati idejét
meghaladó gyakorlat (hópokban)]
Ajánlatkérő értékeli, amennyiben az M.2.) alkalmassági követelménynek való megfelelésre
bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki
vezetés fejezet 1. rész 2. sor szerinti építési szakterület – (jelölés: MV-É) jogosultság
megszerzéséhez, a végzettségétől függő (okleveles építészmérnök, okleveles építő mérnök: 36
hónap, építészmérnök, építő mérnök: 48 hónap) kötelező szakmai gyakorlaton felüli, építési
szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
A 3. értékelési részszempont esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy a bemutatott szakember a
jogosultsága megszerzéséhez kötelező szakmai gyakorlaton felül hány hónapos építési
szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő egy bemutatott szakembert és a bemutatott szakember jogosultsága megszerzéséhez
kötelező szakmai gyakorlaton felül maximum összesen 120 hónapot értékel, az e fölötti gyakorlati
idő is a maximum pontszámot kapja.
A 3. értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb (legmagasabb szakmai
gyakorlati időt tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja
ki a pontszámokat az ajánlatkérő Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.].
Amennyiben az ajánlattevő a 3. értékelési részszempontra nem mutat be a fentiek szerinti szakmai
gyakorlatot (okleveles építészmérnök, okleveles építő mérnök esetében a 36 hónap gyakorlati
időn felül legalább 1 hónap, építészmérnök, építő mérnök esetén a 48 hónap gyakorlati időn felül
legalább 1 hónap), abban az esetben az ajánlat nem érvénytelen, hanem ajánlatkérő a 3. értékelési
részszempontra 0 pontot ad.
Az így kapott pontszámok a harmadik értékelési részszempont súlyszámával (15) felszorzásra
kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a számítás
képlete eredményeként létrejött szám 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):
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𝐴legalacsonyabb
𝑃=(
) × (𝑃max − 𝑃min ) + 𝑃min
𝐴vizsgált
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
A kizáró okok felsorolása:
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és a q) pontjaiban
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának
alábbi rendelkezései szerint:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon
letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint
kell részletes adatokat megadnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági
szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatoknak a keltezése nem lehet korábbi, mint a
jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napja.
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15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
15.1.Pénzügyi és Gazdasági alkalmasság
Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeket.
15.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó
nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja
fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a
korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség
szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint, ha az előírt alkalmassági követelménynek az Ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát, azaz,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül. Az igazolás benyújtásának Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívása keretében történő - előírásakor pedig e szervezetnek –
kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel bármely Ajánlattevő nyilatkozatának
valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a Kbt. 65. §-a,
valamint a Kbt. 67. §-a és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §-a.
M.1.) Ajánlattevőnek vagy az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 23. §-a alapján nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott
igazolással be kell mutatnia az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított
legfeljebb 5 évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési, felújítási) munkáit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a)
bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8
éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az ismertetésnek (nyilatkozatnak/referencia igazolásnak) ki kell terjednie a szerződést kötő másik
fél nevére, címére, a teljesítés pontos tárgyának megadására, a teljesítés időpontjára, helyére és az
ellenszolgáltatás nettó összegére. Az ismertetésre vonatkozó nyilatkozatnak magában kell
foglalnia azt, hogy a teljesítés megfelelt a szerződésnek és az előírásoknak.
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A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet
valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra
szükség van.
M.2.) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az
önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak, adott esetben a szakember kamarai nyilvántartási számának
egyértelműen ki kell derülnie, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek
figyelembe vételre. A szakmai tapasztalat bemutatásánál kérjük az egyes projekteket kezdő és
befejező időpont (év/hó bontásban) megadásával feltüntetni.);
b) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata, valamint
főiskolai, egyetemi végzettséget igazoló dokumentumot egyszerű másolatban.
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus
hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az
elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus
nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az
illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot
igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe
bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A
nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a
Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a
második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei:
M.1.
Ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontokból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 5 évre vonatkozó, a
közbeszerzés tárgya (építés, felújítás munkák) szerinti 5 db referenciamunkával.
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M.2.
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontokból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha
rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. felelős műszaki vezetés
fejezet 1. rész 2. sor szerinti általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására,
helyreállítására, korszerűsítésére, elbontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák
felelős műszaki vezetése (MV-É) szakterületi jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Ajánlattevőnek e körben nyilatkoznia kell arról is, hogy a
megjelölt szakember milyen jogviszonyban vesz részt a teljesítésben (pl. munkavállaló,
alvállalkozó, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony.)
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
16. Az ajánlatok bírálata
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114. § (2) bekezdése, a 67. §, a 69. § és a 81. § (5)
bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásával folytatja le az alábbiak szerint:
i.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlatok előzetes
megfelelősége körében a kizáró okok és az alkalmassági követelmények
tekintetében elfogadja a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, továbbá
minden egyéb tekintetben az ajánlatok megfelelőségét ellenőrzi. Ajánlatkérő a
jelen alpont szerinti bírálat körében szükség szerinti a Kbt. 71-72. § szerinti
jogintézményeket alkalmazza.
ii.
Ajánlatkérő az ajánlatok i. alpont szerinti bírálatát követően az értékelési
szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt – illetve a
Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint adott esetben nemcsak a legkedvezőbb, hanem
az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb ajánlattevőt is – öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az
alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolások benyújtására.
iii.
Az ii. alpont szerint benyújtott dokumentumok körében Ajánlatkérő elvégzi az
ajánlatok bírálatát és szükség szerint a Kbt. 71. § szerinti jogintézményeket
alkalmazza.
iv.
Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésében csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg
nyertes ajánlattevőként (illetve második legkedvezőbb ajánlattevőként), aki a
kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolási
kötelezettségének eleget tett.
v.
Ha Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely
gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, akkor a Kbt.
69. § (7) bekezdésének megfelelően bármikor öt munkanapos határidő tűzésével
kérheti az érintett ajánlattevőt a kizáró okok és az alkalmassági követelményekre
vonatkozó igazolások benyújtására.
17. Tárgyalás:
Ajánlatkérő nem tart tágyalást ajánlattevőkkel.
18. Az ajánlattételi határidő:
2018.03.23. 13:00 óra
19. Az ajánlatok benyújtásának címe:
Szászvár Nagyközség Önkormányzata, 7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
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Az ajánlatokat hétfőtől csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 13:00 óra között, az
ajánlattételi határidő napján 9:00 és 10:00 óra között személyesen vagy postai úton – a fenti
időpontig való beérkezéssel – szíveskedjenek benyújtani. Az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek a fent
leírtak szerint benyújtásra/átvételre kerültek.
20. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Szászvár Nagyközség Önkormányzata, 7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
2018.03.23. 13:00 óra
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében említett személyek jogosultak jelen lenni.
A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (1) – (2), valamint (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak
az irányadók.
21. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.
22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30
nap.
23. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
A közbesezerzés a TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számú pályázati konstrukció keretében
uniós forrásból támogatott.
A támogatás intenzitása: 100 %.
24. További információk
24.1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
24.2. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
24.3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint az ajánlathoz csatolni kell a közös
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely kijelöli azon
ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, nevükben
eljárni jogosult (képviselő ajánlattevő). A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a
közös ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak.
24.4. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell elhelyezni, ami
tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő (közös
ajánlattevők) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb,
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
24.5. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének)
az ajánlatban nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, továbbá arról,
hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásában foglalt műszaki
követelményeknek/leírásnak/paraméternek. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt.
47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az ajánlatba csatolni!
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24.6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) az ajánlatban a Kbt. 66. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e vagy nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.
24.7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, ajánlattevő,
amennyiben igénybe vesz, akkor az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő (alvállalkozó, kapcaitást nyújtó szervezet/személy) kötelezettség vállalásra
jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-ában
meghatározott, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy az ajánlattevő letelepedése
szerinti országban elfogadott ezzekkel egyenértékű okiratot. Meghatalmazott általi aláírás
esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy együttes képviseleti jogosultsággal
rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több
személy részére, legalább kettőnek kell.
24.8. Ajánlattevő ajánlatának elkészítésének megkönnyítése érdekében az egyéb közbeszerzési
dokumentum tartalmazza azokat a formanyomtatványokat/nyilatkozatmintákat (iratminták)
amelyek használata javasolt. Használata esetén kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az
Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie.
Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
Az ajánlat elektronikus példánya (lezárt borítékban, lefűzve)
Borítólap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap, figyelemmel a felhívás 24.4. pontjában foglaltakra.
Árrészletező dokumentum
Értékelési szemponthoz bemutatott szakemberről nyilatkozat
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti
országban elfogadott ezzel egyenértékű okiratot azon személy(ek) részéről, aki az
ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad.
Meghatalmazás (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján, úgynevezett ajánlati nyilatkozat, és
nyilatkozat a megajánlott termékek műszaki megfelelőségéről figyelemmel a felhívás
24.5. pontjában foglaltakra.
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján, figyelemmel a felhívás 25.6. pontjában
foglaltakra.
Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése alapján
Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és/vagy a 10. §
g) pont gb) alapján attól függően, hogy Magyarországon letelepedett Ajánlattevő
vagy nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő.
Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján, figyelemmel a felhívás 15. pontjában
foglaltakra. (adott esetben)
Előszerződés: olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet (vagy személy) tekintetében a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Kbt. 65.§ (7)
bekezdése alapján, amennyiben a felhívás 15.2 pont pontjában foglalt alkalmassági
előírás kapcsán került a kapacitást nyújtó szervezet (vagy személy) bevonásra. (adott
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esetben)
Nyilatkozat a fordítás teljes körűségéről és szöveghűségéről (adott esetben)
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben), figyelemel a felhívás 24.3. pontjában
foglaltakra.
Cégkivonat (adott esetben)
Ajánlattevői nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról, és adott esetben a
változásbejegyzésre vonatkozó dokumentumok (nemleges nyilatkozat kitöltése is
kötelező)
Nyilatkozatok a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt 67. § (1) bekezdés szerint, a
felhívás 15.2. pont M.1. és M.2. pontjára vonatkozóan
A teljes ajánlat .pdf formátumba szkennelt másolatát tartalmazó 1 db elektronikus
adathordozó (CD vagy DVD) a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban.
24.9. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatók, ugyanakkor az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint papír
alapon benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia.
24.10. A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők/ajánlattevők között minden
nyilatkozattétel – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik, azaz postai vagy
közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő
elektronikus úton. Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy gazdasági
szereplő/ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg,
amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a
gazdasági szereplő/ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő
által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön. Ajánlatkérő
felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 113. §. (1) bekezdése alapján az érdeklődés
jelzésésére a 41. §. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az elektronikus úton tett
nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátni.
24.11. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan
oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni.
24.12. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni,
az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik,
kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum
benyújtása mellett az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítást is. A fordítás
tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. A fordításhoz továbbá csatolni kell az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a fordítások tartalmukban és értelmükben teljes
egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő az ajánlat
értékelése során minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
24.13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
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24.14. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlattétellel
kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
24.15. Amennyiben Ajánlattevő és adott esetben Ajánlattevő számára a Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerinti az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőjének
(alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet) adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu
adatbázisban, úgy csatolja(ák) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított
60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okirat(ok) egyszerű
másolati példányát, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult
az ajánlattevő, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet
képviseletére.
24.16. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
24.17. Árfolyamok: Ajánlatot magyar forintban kell tenni. Az alkalmassági követelmények
igazolása során ajánlattevő a pénzügyi adatokat megadhatja forintban vagy a letelepedése
szerinti országa pénznemében, referencia esetén a szerződés szerinti pénznemben. Az
ajánlat elbírálása során, – a kért ellenszolgáltatás összegét kivéve - az ajánlatban megadott
bármely pénzügyi adat bármely külföldi fizetőeszközről forintra történő átváltása a Magyar
Nemzeti Banknak az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes
devizaárfolyamán történik, kivéve a referenciák tekintetében, ahol a különböző devizák
forintra történő átszámításánál a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott árfolyamot alkalmazza az Ajánlatkérő.
24.18. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és
végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
24.19. A Kbt. 35. § (3) bekezdése szerint a Közös Ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
24.20. Szigorúbbak a minősítés feltételei a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest az eljárást megindító felhívás
15. pont M.1. és M.2. pontban foglalt alkalmassági követelménye kapcsán.
24.21. A Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, vagy
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett,
üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
24.22. Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek
megfelelően, a kötelezettség vállalásra jogosult(ak) által aláírva, tartalomjegyzékkel
ellátva, folyamatos oldalszámozással 1 példányban papír alapon és 1 db elektronikus
példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat papír példányáról készített,
jelszó nélkül olvasható pdf kiterjesztésű fájlban, lezárt CD, DVD vagy pendrive
adathordozón kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír és elektronikus példánya között
bármilyen ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során a papír
példányt tekinti irányadónak.
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24.23. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: AJÁNLAT – „TOP-4.1.1-15-BA1-2016.
azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron
projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” – Az ajánlattételi határidő
lejárta előtt felbontani TILOS! Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A
csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat
valamely példánya kivehető.
24.24. Kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. §-a szerint lehetséges a felhívásban megadott
elérhetőségre közvetlenül megküldött telefaxon vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének
megfelelően elektronikus úton megküldött levélben. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást
a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Az Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni
bejárás és konzultáció lehetőségét nem biztosít.
24.25. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti
összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a
második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően
őt is felhívta a Kbt. 69. § szerinti igazolások benyújtására.
24.26. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás alatt ajánlattételi felhívást ért.
24.27. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek
nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak
azokról a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a
szerződés teljesítése során meg kell felelni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: 06-1-795-5010
e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1145 Budapest, Colombus u. 17-23.
1590 Budapest, Pf. 95.
Telefon: 06-80-204-258
e-mail: hivatal@mbfh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1-476-1100
Fax: 06-1-476-1390
email: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Honlap: www.antsz.hu
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Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: 06- 1-428-5100
Fax: 06-1- 428-5382
email: http://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat
Honlap: www.apeh.hu
24.28. A közbeszerzési műszaki leírásoknál meghatározott esetleges márkanevek csak a jelleg és a
műszaki-technikai paraméterek meghatározásánál bírnak jelentőséggel, melyre való
tekintettel az Ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai
paraméterekkel egyenértékű terméket is, melyet Ajánlattevő igazolhat a megajánlott termék
műszaki leírásának ismertetésével.
24.29. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési
dokumentumokban olyan igazolás benyújtását írja elő, amelyhez az ajánlatkérő az Európai
Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben
igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz, akkor ezt az
igazolást az ajánlatban nem kell becsatolni. Ebben az esetben az ajánlatban ugyanakkor
meg kell jelölni azt az elektronikus elérhetőséget, amelyen az adott igazolás elérhető. Nem
magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő előírja a releváns igazolás vagy
információ magyar nyelvű felelős fordításának benyújtását.
24.30. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az előírt biztosíték határidőben való
rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
24.31. Tárgyi eljárásban az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ)
jogosultságú személyek vesznek részt: Dr. Hajdú Gergely (FAKSZ azonosító 00655)
Levelezési cím: 1052 Budapest, Károly körút 16.
E-mail: info@stc.hu
24.32. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő,
amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen
ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást
megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági
szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást.
24.33. Ajánlattevőnek ajánlata részeként cégszerűen aláírt szakmai ajánlatot kell benyújtania,
amely tartalmazza az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés szerinti
bontás alapján megadott árazott költségvetést.
24.34. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
24.35. Nyertes ajánlattevő a tevékenységével összefüggő, ill. a szerződés időtartama alatt
keletkező károkra köteles teljes körű és a Megrendelőt is kedvezményezettként feltüntető
vagyon és C.A.R. (Construction All Risk – Általános Építési-szerelési Biztosítás)
kockázatokkal (felelősségbiztosítás) is kiegészített építési és szerelési biztosítást kötni,
amelyet tartozik a munkaterület átadásakor szerződő Ajánlatkérő részére bemutatni.
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24.36. Az ajánlathoz csatolni kell szakmai ajánlatot a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése alapján.
Szakmai Ajánlatnak tekintendők az alábbi dokumentumok:
- beárazott költségvetés
- nyilatkozat a szakemberek többlet szakmai tapasztalatáról.
Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy
cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben a felhívás szerinti szakember többlet gyakorlatát
bemutatja az alábbi adatokkal:
1. szakember neve
2. ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja
3. szakember többlet szakmai tapasztalata:
- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett, az értékelési szempont és
bírálati módszer megítéléséhez szükséges tartalommal
- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése
- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal
4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nyilatkozatban kizárólag az Ajánlati felhívás M/2.
alkalmassági követelményben elvárt meghatározott számú hónapon felüli szakmai
tapasztalat került bemutatásra.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén az általa
megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő
érvényes kamarai jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai
nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama
alatt rendelkezni fognak.
A szakember tapasztalatát bemutató nyilatkozatban feltüntetett szakmai tapasztalat már
nem használható fel az alkalmasság igazolása során.
Többlet szakmai tapasztalaton az M2. alkalmassági követelményben előírt szakmai
tapasztalaton felüli gyakorlatot kell érteni akként, hogy az alkalmasságnál bemutatott
szakemberek többlet szakmai tapasztalata az M2. pontban felsorolt bármely munkákban
szerzett szakmai tapasztalat lehet.
A szakmai ajánlat hiánypótlására a Kbt 71. §-nak rendelkezései az irányadóak.
24.37. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018.03.20.
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II. EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
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II.1. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
(az építési beruházásra vonatkozó részletes műszaki leírást külön dokumentum tartalmazza,
amely Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként az ajánlattételi
felhíváshoz csatol)
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II.2. SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése
Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyú építési
munkáinak kivitelezésére
amely létrejött
egyrészt Szászvár Nagyközség Önkormányzat (Székhelye: 7349 Szászvár, Május 1. tér 1.,
képviseli: Dunai Péter, polgármester, adószám: 15724162-2-02), mint megrendelő, a
továbbiakban Megrendelő
másrészről ....................................... (székhely: ..........................., cégjegyzékszám: .....................,
adószám: ......................, bankszámlaszám: ………………….., képviseli: .......................) mint
vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
között a fent megjelölt tárgyában megvalósítandó építési, kivitelezési munkák elvégzésére, az
alábbi feltételekkel:
Megrendelő „TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyú
vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény
közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese
Vállalkozó lett, az értékelési szempontokra adott alábbi ajánlati elemek alapján
Egyösszegű ajánlati ár: .......................- Ft + ÁFA (27%), azaz ..................... forint + ÁFA (27 %)
Jótállás időtartama (hónapokban): …………………………………………………….
Bemutatott MV-É jogosultságú szakember kötelező gyakorlati idejét meghaladó gyakorlat
(hónapokban): …………………………………………….
Fentiek rögzítését követően a felek az alábbiakban állapodnak meg:
1. A Szerződés tárgya:
1.1. Vállalkozó elvállalja a Szászvár belterületi 867/9. hrsz alatt felvett, természetben a 7349
Szászvár Rózsadomb utca 1. szám alatt található orvosi rendelő ingatlan, továbbá az ingatlanhoz
tartozó udvarrész (a továbbiakban: Létesítmény) építési, kivitelezési munkáinak elvégzését, a
Szerződés (beleértve a jelen dokumentumban felsorolt mellékleteket is), valamint az ajánlattételi
felhívásban ás a műszaki dokumentációban foglalt valamennyi feltétel szerint, MSZ (vagy annak
hiányában DIN) szerinti I. osztályú, illetve az egyéb jogszabályoknak és előírásoknak
megfelelően, a rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben.
1.2. Vállalkozó által a jelen Szerződés feltételei szerint megvalósítandó kivitelezési munkák
részletes műszaki tartalmát a rendelkezésére álló műszaki leírás, továbbá a Vállalkozó által átvett
és megismert dokumentáció képezi.
1.3. A jelen szerződés tartalmi részének tekintendők az ajánlattételi felhívás, az ajánlati
dokumentáció és műszaki leírás, valamint Vállalkozó érvényes és nyertes ajánlata.
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2. Teljesítési határidők
2.1. Munkaterület átadása: A szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő Vállalkozónak a munkaterületre jelen szerződéskötést
megelőzően szabad bejárást biztosított, a műszaki dokumentációt a Vállalkozó rendelkezésére
bocsátotta, aki azt áttanulmányozás után, annak ismeretében kivitelezés szempontjából
megvalósíthatónak minősítette. Így a Vállalkozó és Megrendelő a helyszín, a munkaterület,
meglévő és elbontásra kerülő épületrészek és műtárgyak, valamint minden egyéb lényeges
körülmény tekintetében tájékozódott. A munkaterület átadásáról a szerződő Felek jegyzőkönyvet
vesznek fel.
2.2. Vállalkozó a munka megkezdésével egyidejűleg köteles kiviteli ütemtervet a Műszaki
ellenőrnek és a Megrendelőnek átadni. A Műszaki ellenőr és a Megrendelő jogosult a Vállalkozót
felszólítani az ütemterv hiányosságainak pótlására abban az esetben, amennyiben az nincs
összhangban a szerződéssel, vagy a tényleges előrehaladással, mely esetben Vállalkozó köteles az
ütemtervet felülvizsgálni és azt a Szerződés rendelkezései szerint módosítani.
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a meghatározott építési munkákat legkésőbb
2018.09.30. napjáig műszaki átadás-átvétellel befejezi.
A teljesítés határidejébe beletartozik az üzempróba időtartama is.
A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban a Felek
átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak a hatóságokkal, Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel
egyeztetett időpontra kell kitűznie. A jogszabályban megjelölt szervek meghívása, valamint az
eljárás lebonyolítása a Műszaki Ellenőr feladata.
A Műszaki ellenőr és a Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és
terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni.
Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött
határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek.
3. Vállalkozó kötelezettségei
3.1. A Vállalkozó köteles a Létesítményt teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan
kivitelben, I. osztályú minőségben, határidőben, egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az
ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni és valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen
teljesíteni. Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött szerződésben foglalt
munkákat a megjelölt határidőig a mindenkor érvényes magyar szabványoknak és műszaki
irányelveknek, technológiai előírásoknak megfelelő minőségben elvégezni, a Létesítményt
határidőre kivitelezni, a hibákat kijavítani.
A Létesítményen el kell végeznie minden olyan munkát, amelyet a Szerződés magában foglal,
továbbá minden olyan munkát amely – bár a szerződésben nem szerepel – a Létesítmény
stabilitásához, befejezéséhez, biztonságos és helyes üzemeltetéséhez szükséges.
3.2. Vállalkozó a megkötött szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Ha
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt
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figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a
szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára
köteles a munkát elvégezni.
3.3. Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb.
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani. Vállalkozó köteles a
munkaterületről és az idegen területekről az építkezéssel okozott szennyeződést folyamatosan
eltávolítani. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást
Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. Vállalkozó fentiekben részletezett
kötelezettségeinek elmulasztásából adódó károkra vonatkozóan anyagi felelősséggel tartozik.
3.4. Vállalkozó tevékenységével összefüggő, ill. a szerződés időtartama alatt keletkező károkra
Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést. Vállalkozó köteles teljes körű
vagyon és C.A.R. (Construction All Risk – Általános Építési-szerelési Biztosítás) kockázatokkal
(felelősségbiztosítás) is kiegészített építési és szerelési biztosítást kötni, amelyet tartozik a
munkaterület átadásakor Megrendelő részére bemutatni.
3.5. A Felek az előírt építési naplóvezetési, -ellenőrzési és -bejegyzési kötelezettségüket az építési
beruházáshoz rendelt, az építésügyért felelős miniszter által működtetett íntermetes alapú
elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló) alkalmazás segítségével kötelesek
teljesíteni.
3.6. Vállalkozó a létesítmény megvalósítására kihatással bíró (műszaki megoldás, határidő)
észrevételeiről e-építési naplóba történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles levél útján
is a Megrendelőt tájékoztatni. Ennek elmulasztása jogvesztő hatályú. Megbízó által kért
kiegészítő, többletteljesítések nem mentesítik a Vállalkozót az ellenőrzési és figyelmeztetési
kötelezettsége alól.
3.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki,
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adhatnak alapot a
befejezési határidő módosítására. Ezeket Felek menet közben, vagy átadás után megegyezéssel,
vagy jogi úton rendezik.
3.8. Megrendelő által meghatározott, beépítésre tervezett szakipari anyagok és berendezési tárgyak
mintakollekcióját Vállalkozó előzetesen bemutatja, csak a Megrendelő által elfogadott anyag,
termék építhető be.
3.9. A műszaki leírástól és költségvetési kiírástól eltérő, vagy azokból nem egyértelműen
értelmezhető műszaki megoldást vagy anyagminőséget vállalkozó csak Megrendelő
képviselőjének jóváhagyásával alkalmazhat.
3.10. A munkahelyi berendezések és ideiglenes felvonulási létesítmények kiépítése vállalkozó
feladatát képezik. Amennyiben ehhez közterületet szükséges igénybe venni, úgy ennek
terveztetése, engedélyeztetése és költségviselése a vállalkozót terhelik.
3.11. Az építkezés területén olyan személy nem tartózkodhat és értelemszerűen munkavégzést sem
folytathat, aki nem rendelkezik a törvényekben előírt munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokkal.
Az oktatások megtartása és bizonylatolása Vállalkozó feladata. Az oktatásokról készült
bizonylatokat Vállalkozónak az építkezés helyszínén kell tárolnia úgy, hogy azt Megrendelő
bármikor ellenőrizni tudja.
3.12. Vállalkozónak munkája elvégzése előtt meg kell vizsgálnia a különböző rendszerek rajzait és
meg kell győződnie, hogy a rajzok egymással összhangban vannak-e. A tervek/rajzok közötti
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bárminemű hiba, illetve ellentmondás esetén értesítenie kell Műszaki ellenőrt, Megrendelőt. A
munkák megkezdése előtt Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy a rajzokon előírt méretek
a helyszínen levő tényleges helyzetnek megfelelnek-e. Az összes felmérést, mérést és kitűzést
Vállalkozónak kell elvégeznie a saját költségére és felelősségére.
3.13. A munkaterület átvétele után Vállalkozó feladata a vízvételi, elektromos áramvételi hely
kialakítása a mérőórák felszerelésével együtt, amelyek induló és végellátását köteles az e-építési
naplóban rögzíteni. A víz és áramfogyasztás költsége Vállalkozót terheli. A műszaki átadás-átvétel
után Vállalkozó köteles a mérőórák felszerelésének előtti, eredeti állapotot visszaállítani.
Vállalkozó kötelezettsége továbbá az esetleges felvonulási létesítmények elhelyezése, annak
költségeinek viselése az eredeti állapot visszaállításának kötelmével.
3.14. Vállalkozó köteles saját költségére elvégezni az összes próbavizsgálatot és ellenőrzést, a
vonatkozó szabványoknak és követelményeknek történő megfelelés igazolására.
3.15./ Az eltakarásra kerülő munkarészek elkészítése előtt minimum 3 munkanappal Vállalkozó
írásban köteles értesíteni Megrendelőt, illetőleg megbízottját a Műszaki ellenőrt.
3.16. Megrendelő nem köteles elfogadni olyan teljesítést, amely az I. osztályú (MSZ vagy annak
hiányában DIN) munka kritériumainak nem felel meg. Megrendelő ez esetben kérhet kijavítást,
árleszállítást, vagy a munka visszabontását a rész-, illetve a befejezési határidő megtartása mellett.
3.17. Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen tevékenykedő valamennyi alvállalkozó
munkájának összehangolásáért.
3.18. Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, mellyel a munkáját megvédi az időjárás
hatásaitól (eső, fagy, meleg, stb.). Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a Vállalkozó
haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. A Felek kijelentik, hogy a kedvezőtlen időjárás
(pl. tartós eső, fagy, stb.) okozta késedelem nem tekinthető olyan külső körülménynek, mely
alapján a kivitelezési idő meghosszabbodik.
3.19. Megrendelő vagy megbízottja a Létesítményben méréseket végezhet, fotó és filmfelvételeket
készíthet, valamint látogatóinak, vendégeinek bemutathatja a Létesítményt. Vállalkozó köteles
biztosítani, hogy Megrendelő személyzete minden indokolt időben korlátozás nélkül
hozzáférhessen a helyszín összes részéhez és a kivitelezés időtartama alatt Vállalkozó
tevékenységét, beleértve a gyártási és beszállítási folyamatokat is, ellenőrizhesse. A Megrendelő
jelen pont szerinti tevékenysége a Vállalkozót a munkavégzésben indokolatlanul nem zavarhatja.
Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti tevékenysége okán az adott
munkanapon belül tartósan, legalább összesen 4 óra időtartamban nem tud munkát végezni, úgy
ennek tényét, és az esemény rövid leírását köteles az e-építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó
jelen szerződés szerinti teljesítési határideje az ilyen e-építési naplóban rögzített napok számával
automatikusan meghosszabbodik.
3.20. Vállalkozó jogosult az ajánlatában meghatározottak szerint alvállalkozókat igénybe venni.
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül
nem következett volna be.
3.21. Megrendelő jelen vállalkozási szerződés teljesítése sarán keletkező, szerzői jog védelme alá
eső alkotásokon a vállalkozói díj megfizetésével területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások
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átdolgozására is, melyről Vállalkozó az alvállalkozóit és harmadik személyeket is köteles
tájékoztatni, valamint szerződéseiben ezen szerződéses feltételt szerepeltetni.
3.22. Ha Vállalkozó kedvezőtlen fizikai viszonyokat talál, amelyeket előre nem láthatónak ítél,
akkor erről a tényről a lehető legrövidebb időn belül értesítenie kell a Műszaki ellenőrt és a
Megrendelőt. Az értesítésben le kell írni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapján az előre nem láthatónak minősül, valamint Vállalkozónak ebből eredően esetlegesen
felmerülő költség, illetve határidő hosszabbítási igényét is.
A Műszaki ellenőr köteles Vállalkozó értesítését ellenőrizni és annak elfogadására vagy
elutasítására a Megrendelőnek javaslatot tenni.
Vállalkozó értesítésének elbírálásáig is köteles a Létesítmény kivitelezését, fizikai viszonyoknak
megfelelő ésszerű és helyes intézkedésekkel a Műszaki ellenőr utasításait követve folytatni.
3.23. A kivitelezés során azzal összhangban felmerülő próbák (kivéve a befejezés utáni
üzempróbákat) tekintetében Vállalkozónak kell gondoskodnia minden készülékről,
dokumentumról, információról, közmű szolgáltatásról, műszerről, eszközről, anyagról, valamint
megfelelően képzett és tapasztalt személyzetről, munkaerőről, amely a meghatározott próbák
eredményes elvégzéséhez szükséges. Vállalkozónak a próba időpontjáról a Műszaki ellenőrt annak
lefolytatását megelőző öt munkanappal értesítenie kell. Vállalkozónak haladéktalanul el kell
juttatni a Műszaki ellenőr részére a próbákról készült megfelelően hitelesített jelentéseket. A próba
elfogadásáról, jóváhagyásáról a Műszaki ellenőr Vállalkozó részére külön igazolást bocsát ki,
mely tartalmazza annak hatályosságát is. Ha a Műszaki ellenőr nem vett részt a próbákon, akkor
úgy kell tekinteni, mintha ő is pontosnak fogadta volna el a kiértékeléseket.
3.24. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
A Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és 3.25./ pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul
értesíti.
3.25. 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) 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. 68. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 68. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
4. Megrendelő kötelezettségei
4.1. Biztosítja a műszaki leírást.
4.2. A Műszaki ellenőrön keresztül ellenőrzi a kivitelezési munkákat, észrevételeit az e-építési
naplóban rögzíti.
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4.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó
szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha
Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő utasítása
nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesítést terhesebbé.
4.4. Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni.
4.5. Amennyiben Vállalkozónak olyan további adatszolgáltatási igénye merülne fel a kivitelezés
során, amely a kivitelezéshez szükséges, de a Szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a
Megrendelő a Vállalkozó vonatkozó írásbeli felhívásától számított 5 (öt) munkanapon belül
köteles az adatokat szolgáltatni, amennyiben azok rendelkezésére állnak, vagy arról nyilatkozni,
hogy a kért adatok nem állnak rendelkezésre. Amennyiben az adatok nem állnak rendelkezésre,
ügy Felek haladéktalanul egyeztetési tartanak annak lehetséges beszerzéséről és az ezzel
kapcsolatos feladatok megosztásáról.
4.6. Vállalkozó kezdeményezésére Megrendelő képviselője – legalább 3 (három) munkanappal
előbb történő értesítést követően – köteles konzultációkon részt venni és a konzultációkon
elhangzottak figyelembevételével döntéseit – amennyiben a döntés meghozatalához további adatra
vagy információra nincsen szükség – további 3 (három) munkanapon belül meghozni.
Amennyiben a döntés meghozatala 3 (három) munkanapon belül nem lehetséges, úgy Megrendelő
tájékoztatja Vállalkozót, hogy a döntés mikorra várható.
4.7. A 4.5.-4.6. pont vonatkozásában amennyiben Megrendelő adatszolgáltatására, konzultáción
történő részvételére, illetve döntésére az ott rögzített határidőn túl kerül sor, úgy a határidőn túli
megrendelői teljesítés időtartamával Vállalkozóra vonatkozó kivitelezési határidők automatikusan
meghosszabbodnak.
5. A vállalkozói díj:
5.1. A szerződés végösszege: ........................-Ft + ÁFA
azaz ............................................. forint + 27 % ÁFA

5.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási díj átalányáras vállalkozási díjnak minősül
és benne foglaltatik minden olyan vállalkozói díj és megvalósítási költség, amely a jelen szerződés
teljesítéséhez szükséges és Vállalkozó jelen szerződés alapján pótmunka jogcímén vállalkozói díj
emelést Megrendelőtől nem igényelhet.
Szerződő Felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés vállalkozói díja az építési engedélyben
meghatározott, építési engedélyköteles építési tevékenységek esetében az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
fordított adózás hatálya alá, míg a nem építési engedélyköteles tevékenységek esetében az Áfa tv.
138. §-a szerinti általános forgalmi adózás (normál Áfa) hatálya alá esik. Nyertes ajánlattevő a
részszámláit valamint végszámláját a hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163.§-ában foglaltak - szerint köteles kiállítani.
5.3. A vállalkozói díj tartalmazza a rendeltetésszerű használatra alkalmas építési munkák
megvalósításának valamennyi költségét, úgymint például:
-

A kivitelezéshez szükséges technológiai és esetleges gyártmánytervezés költségét.
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A vállalkozás tárgyát képező munkák elvégzéséhez és az üzembe helyezéshez szükséges
valamennyi költséget és pótlékot, úgymint adó-, illeték, telefon, környezet-megóvási,
őrzési, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint az ideiglenes energia, a vízős csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes hálózatok kiépítésének ős a
használatának költségeit.
- A közművekre való végleges rácsatlakozások, felbővítések költségét, beleértve minden
ellenőrző mérés, felülvizsgálat, szakfelügyelet, minden vezetők, kábel és mérő költségét.
- Kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségeit. Garanciális költségeket.
- Építéshelyi információs tábla elkészítésének, előállításának költségeit és annak megtartását
az építés teljes időtartamára. Az építési tábla tartalma: Létesítmény megnevezése, a
Munkák tartalma, határidői, a Megrendelő, a Tervező, a Lebonyolító, a Vállalkozó
megnevezése.
- A Vállalkozó általános felelősségbiztosításának költségeit.
- A Létesítmény kivitelezésének időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények
kialakításának, fenntartásának ős elbontásának költségeit. A kivitelezés időtartama alatt az
egyes fázisok munkaterületének elkerítéséhez szükséges ideiglenes kerítések
megépítésének, illetve a munkák befejezésekor annak elbontásának, áthelyezésének
költségeit.
- A szomszéd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki
állagfelvétel, állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit és az
építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét. Esetleges jogvita esetén a
teljes körű jogi képviselet ős az ítélet végrehajtásának költségeit.
- Vállalkozó által közvetlenül alkalmazott alvállalkozók munkájának lebonyolítási díját ős
ezeknek az alvállalkozóknak biztosítandó felvonulási ős ideiglenes melléklétesítmények
költségét, valamint a munkaterület biztosítás és a kapcsolódó teljesítések (szakipari,
szerelőipari csatlakozások, gépészeti és elektromos felszerelés ős bekötés, felvonulási ős
belső anyagmozgatási szolgáltatások, rakodás, beemelés, átmeneti tárolás, stb.), illetve
ezen vállalkozók koordinációjának költségeit.
- Átadás előtti takarítás költségét.
- Építési törmelék, csomagolóanyag folyamatos elszállítása hatóságilag kijelölt lerakóhelyre.
- A szerződés teljesítése során létrehozott szellemi alkotások használati jogainak
megszerzéséért fizetendő díjat.
5.4. Vállalkozó az ajánlati áron felül változatlan műszaki tartalom esetén semmilyen jogcímen
nem érvényesíthet többletköltségeket, ez vonatkozik az inflációs árváltozásokra is.
-

5.5. A vállalkozói díj nem változtatható meg a Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők miatt
(pl.: a Vállalkozó ajánlatában előforduló hibára, időjárás viszontagságaira, műszaki
szükségszerűségre, tervezési hibákra vagy vám- és adóelőírásokra, inflációs árváltozásokra stb.).
5.6. A Megrendelő által kért változások költségelszámolásának alapját a Vállalkozó ajánlatához
benyújtott tételes költségvetés egységárai képezik (egyösszegű árengedmény esetén arányosítással
számolt egységárak) mind az elmaradó, mind a pótmunkák tekintetében.
5.7. Vállalkozó a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a munkák műszaki tartalmára vonatkozó
közbeszerzési ajánlati dokumentációt áttanulmányozta, ellenőrizte, értelmezte, megértette és
azokat elfogadja. A Megrendelő által rendelkezésékre bocsátott költségvetési kiírásokat szintén
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ellenőrizte és ahol szükségesnek ítélte, az azokban foglalt mennyiségeket saját felelősségére
módosította, illetve ezek helyességéért a Szerződés végrehajtása során felelősséget vállal.
A számla kifizetése átutalással, forintban (HUF) történik, a pályázati forrásból finanszírozott rész
tekintetében a támogatói okirat feltételei szerint.
5.9. Megrendelő 1 db előlegszámla, 1db részszámla és 1 db végszámla (az alább ismertetett
feltételek szerinti) benyújtását teszi lehetővé azzal, hogy a számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a
szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételt
követően a szerződésszerű teljesítésről nyilatkozik (teljesítésigazolás). Vállalkozó végszámláját a
hatályos jogszabályok – így különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 163.§-ában foglaltak – szerint köteles kiállítani.
A számla kifizetése tekintetében a Kbt. 135. §-a, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-ai
és a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-ei útmutatója az építési beruházás tárgyú
közbeszerzési eljárások szabályairól (KÉ 2016. évi 147. szám) iránymutatása az irányadók.
5.10. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
5.11. Vállalkozó a szerződés elszámolható összege 20%-ának megfelelő mértékű vállalkozói
előleget igényelhet. Az előlelgszámla összegét szerződő felek a végszámla összegébe tudják be.
5.12. Vállalkozó 1 db előlegszámla, 1db részszámla és 1db végszámla benyújtására jogosult.
Vállalkozó részszámláját a kivitelezés 50 %-os készültségi szintjének elérése esetén jogosult
kiállítani. Vállalkozó végszámlájának kiállítására a kivitelezés 100 %-os készültségi szintjének
elérése után jogosult.
5.13. Megrendelő a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 135. §-a
szerint egyenlíti ki alvállalkozó igénybevétele nélküli esetben. A számla fizetési határideje: 30
nap. Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez Alvállalkozót vesz igénybe a számla
ellenértékének kifizetési szabályaira a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
5.14. Vállalkozó köteles a számlát az elszámolás rendjének megfelelően kiállítani a Megrendelő
általi támogatás igénybevétele érdekében.
A számlát Megrendelő nevére, székhelyét feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére
megküldeni. Valamennyi részszámla és a végszámla benyújtásának a feltétele, hogy a számlában
írt elvégzett munkát a Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvegye.
Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, ás azt a számviteli
szabályok szerint kiállítani. A számla melléklete a Műszaki ellenőri és Megrendelői teljesítésigazolás, valamint a teljesítési igazolás műszaki melléklete (részletezése). A fizetési határidő csak
abban az esetben indul, amennyiben a Vállalkozó a szükséges elszámolási okmányt benyújtotta, a
számla helyesen számvitelileg szabályosan van kitöltve. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a
Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.
6. JótálIás:
6.1. Vállalkozó az elvégzett építési, kivitelezési munkák szerződésszerű hibátlan teljesítésére ___
év (__ hónap) jótállást vállal.
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6.2. Az átadás átvétel napjától számított 12 hónapon belül utó felülvizsgálati bejárást kell tartani.
A műszaki ellenőr készíti elő ezt az utólagos ellenőrzési eljárást, amelyre a Vállalkozót és
Megrendelőt meg kell hívni, a Műszaki ellenőr hibajegyzésének egyidejű csatolásával.
6.3. Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási idő alatt a Megrendelő által közölt hibát kijavítja –
üzemelést gátló, életveszélyt okozó hiba esetén azonnal felvonul és a hiba kijavítását azonnal
megkezdi. Egyéb nem életveszélyt okozó vagy üzemelést gátló hiba esetén 72 órán belül megkezdi
a hiba kijavítását.
6.4. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan.
6.5. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés,
beavatkozás által okozott károk kijavítására
7. Szerződéses biztosítékok:
7.1. Meghiúsulási kötbér:
A vállalt feladat Vállalkozónak felróható nem teljesítése esetére Vállalkozó meghiúsulási kötbért
köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
7.2. Hibás teljesítési kötbér:
Vállalkozó részéről történő hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles Megrendelő felszólítására a
munkát ésszerű határidőn belül kijavítani. Amennyiben Vállalkozó a kitűzött határidőre nem
javítja a munkát Megrendelő elvárásainak megfelelően, úgy hibás teljesítési kötbér fizetési
kötelezettség terheli, amelynek mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült hibás
teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 10%-a. Megrendelő jogosult a hibás
teljesítési kötbér összegét Vállalkozó által kiállított számla pénzügyi teljesítésekor, annak
fizetendő összegéből levonni.
7.3. Késedelmi kötbér:
Vállalkozónak felróható okból (ideértve az alvállalkozó hibájából eredő szerződésszegést is)
történt késedelmes teljesítés esetén Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér
alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira
vonatkozóan 1% / nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 10%-a azzal, hogy az első 8 nap
kötbérmentes. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a munka befejezésének
kötelezettsége alól.
A vállalkozási díj fizetésének késedelme esetén Megrendelő késedelmi kamatot és behajtási
költségátalányt köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire
figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat
nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány negyven eurónak megfelelő
forintösszeg. Megrendelő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak
minősül.
7.4. Vállalkozó a kötbéren felül kártérítési felelősséggel is tartozik.
7.5. A vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül és ennek
megfelelően vállalkozó az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be.
8. A szerződés módosítása, megszűnése:
8.1. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel a Ptk. és a Kbt. vonatkozó szabályainak
betartásával és a támogatást nyújtó szervezet előzetes jóváhagyásával jogosultak módosítani. A
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szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek harmadik személy résére történő átruházása
kizárólag a támogató szervezet előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható.
8.2. Felek jelen szerződésből eredő valamennyi kötelezettségeinek teljesítésével megszűnik.
8.3. Felek a szerződés rendes felmondással történő megszüntetés lehetőségét kizárják.
8.4. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondhatja, ha
-

Vállalkozó teljesítési határidőhöz képest több mint 30 (harminc) napos késedelembe esik;
Vállalkozó a Szerződésben meghatározott felelősségbiztosítási szerződést nem köti meg,
Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi.

Jogosult Megrendelő a szerződést felmondani, amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében,
pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését
veszélyezteti. A Felek ilyen lényeges változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben
a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés
érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő
jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben a Vállalkozóval szemben ilyen eljárás indul, úgy
erről köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban
értesíteni.
Megrendelő a 3.25. pontban írt esetben jogosult a szerződést felmondani.
Vállalkozó köteles a szerződésszegésből eredő valamennyi kárt a Megrendelőnek megtéríteni.
8.5. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő
fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.
8.6. A szerződésszegéshez kapcsolódó rendkívüli felmondási jog gyakorlása kizárólag a támogató
szervezet írásbeli beleegyezésével gyakorolható.
8.7. Mindkét fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja
megfelelő határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Szerződő Felek kijelentik, hogy
a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról egymást
haladéktalanul értesítik.
9. Kapcsolattartás:
Megrendelő megbízottainak megnevezése:
Megrendelő képviselője: Dunai Péter, polgármester
A munkák Műszaki ellenőre:

Vállalkozó megbízottainak megnevezése:
Vállalkozó képviselője:
Felelős műszaki vezető:
címe:
telefonszáma:
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A Műszaki ellenőr Megrendelő jóváhagyásával utasíthatja Vállalkozót a Létesítmény
munkálatainak teljes vagy részleges felfüggesztésére. A felfüggesztés ideje alatt Vállalkozó
köteles megvédeni, tárolni és biztosítani az érintett részt vagy Létesítményt az elhasználódástól,
veszteségektől vagy károktól. Ha a felfüggesztés nem a Vállalkozónak felróható okra vezethető
vissza, úgy Felek kötelesek a Műszaki ellenőrrel egyeztetetten a felfüggesztés által okozott
költségek, valamint határidő hosszabbítás tárgyában egyeztetést folytatni. Az egyeztetés
eredményétől függetlenül a Vállalkozó teljesítési határideje a felfüggesztés időtartamával
automatikusan meghosszabbodik.
10. Jogviták rendezése:
10.1. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban peren kívül, megegyezéssel
kötelesek rendezni. Amennyiben a Felek egyeztetése nem vezet eredményre, úgy Felek a jogvita
elbírálására hatáskörtől függően a Pécsi Járásbíróság, valamint a Pécsi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
11. Szellemi tulajdonjog
11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során létrejövő szerzői műnek (a
továbbiakban: mű), kizárólagos felhasználási jogaival rendelkezik.
11.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a műben foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs
olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, illetve
amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá
szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel,
peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése
miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az
ügyvédi munkadíjat is. A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos
tulajdonát képezi, és rendelkezése alá tartozik minden olyan dokumentum és szerzői mű,
amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során fog összeállítani vagy elkészíteni.
11.3. A Vállalkozónak a teljesítés során folyamatosan, de legkésőbb a szerződés megszűnésekor át
kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megrendelő részére. Vállalkozó minden,
a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten
lemond.
11.4. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői jogi,
iparjogvédelmi, stb.) jog a személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos
tulajdonát képezi és a Megrendelő kizárólagos rendelkezése körébe tartozik, különösen ide értve a
vagyoni jogok összességét, melyek a Megrendelőt illetik meg. A Megrendelő ezen jog alapján a
szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti,
átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát nélkül.
11.5. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj
meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.
11.6. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott művön jogosult a
felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye
nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség nélkül.
11.7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megrendelő a
Vállalkozó által szolgáltatott mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.
Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a mű felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan
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szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a művet átdolgozásra harmadik személynek
átadhatja.
12. Tartalékkeret felhasználásának szabályai:
12.1. A tartalékkeret a hatósági előírások teljesítéséhez, a rendeltetésszerű használathoz szükséges,
előre nem látható és ki nem mutatható költségek finanszírozására szolgál. A tartalékkeret nyújt
fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő a Megrendelő által írásban elrendelt,
fentieknek megfelelő kiegészítő építési munkákra azzal, hogy a tartalékkeret kizárólag az építési
beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékének elszámolására használható fel.
12.2. A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A kiegészítő
építési munka elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által az építési naplóban igazolt
mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a
Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az
elrendelt kiegészítő építési munkára, úgy az elszámolás ezen az egységáron történik. Amennyiben
a költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy a Vállalkozónak egységárelemzést
kell készítenie és a Megrendelővel jóváhagyatnia. A Vállalkozó az elfogadott és elvégzett
kiegészítő építési munkák ellenértékét a végszámlára tüntetheti fel.
13. Egyéb rendelkezések:
13.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013 évi V. törvény, a Kbt., valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló és
egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit irányadónak fogadják el.
13.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, a műszaki és ajánlati
dokumentáció, a Vállalkozó érvényes, nyertes ajánlata. A szerződés melléklete a műszaki és
pénzügyi ütemterv, valamint a Vállalkozó felelősségbiztosítása.
13.3. Vállalkozó köteles a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. tv. 57/B. § (4) bekezdés 1) pontja szerint meghatározott 6 fő hátrányos helyzetű
munkavállalót az építési beruházás teljesítésébe bevonni és ezt Megrendelő felé igazolni.
13.3. A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvasták, megértették, és mint szerződési
akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon 5 egyező példányban cégszerűen aláírták.
Kelt, Szászvár, 2018. ...................

Megrendelő

Vállalkozó

Mellékletek:
1. Vállalkozói felelősségbiztosítás

33

III. NYILATKOZATMINTA / IRATMINTA
BORÍTÓLAP
AJÁNLAT

Az eljárás tárgya:

„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése
Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő):

Neve
Székhelye:
Adószáma:
Telefonszáma
Telefax száma
E-mail címe
A tárgyban érintett
kapcsolattartó neve
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése
Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Ajánlattevő1 adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Képviselő neve:
Az értékelési szempont:
NETTÓ

AJÁNLATI
MINDÖSSZESEN (FT):

ÁR

......................,- Ft.

VÁLLALT

JÓTÁLLÁS
IDŐTARTAMA (HÓNAP)
MIN.: 36, MAX.: 60

BEMUTATOTT

………… hónap

MV-É

JOGOSULTSÁGÚ
SZAKEMBER
KÖTELEZŐ
GYAKORLATI
IDEJÉT
MEGHALADÓ
GYAKORLAT (HÓNAPOKBAN)
MIN.: 0, MAX: 120

……...……… hónap

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

______________________________
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)*
*Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre feljogosított
személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által aláírva kell
benyújtani, mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszik.

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Ptk. értelmében a konzorcium nem rendelkezik az
azt létrehozó cégektől független jogképességgel! Közös ajánlattétel esetén valamennyi, a konzorciumot
létrehozó céget ajánlattevőként fel kell tüntetni, és ajánlattevőnként meg kell adni az 1. pont szerinti adatokat.
1
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1.1. számú melléklet

A MEGAJÁNLOTT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS AJÁNLATI ÁR ALÁTÁMASZTÁSA
(az árrészletező dokumentum az ajánlattételi felhívás mellékleteként .xls formátumban csatolva)
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1.2. számú melléklet
Bemutatott MV-É jogosultságú szakember kötelező gyakorlati idejét meghaladó
gyakorlatot igazoló nyilatkozat
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő/közös ajánlattevő*
............................................ (székhely: ....................................)** cégjegyzésre jogosult
képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a
„Bemutatott MV-É jogosultságú szakember kötelező gyakorlati idejét meghaladó
gyakorlat (hónapokban)” ajánlat értékelési szempont keretében az alábbi MV-É
jogosultságú szakember gyakorlati idejét tüntettem fel:
Szakember neve:
Ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése:
Jogviszony kezdő időpontja:
Szakember többlet szakmai tapasztalata:
1. Beruházás***
Beruházás megjelölése, melyben a szakember
részt vett (az értékelési szempont és bírálati
módszer megítéléséhez szükséges tartalommal)
A beruházáson a szakember által ellátott feladat,
munkakör megjelölése
A szakember feladatellátásának kezdő és
befejező időpontja (év/hónap pontossággal)

Nyilatkozom, hogy jelen nyilatkozatban kizárólag az ajánlati felhívás M/2. alkalmassági
követelményben elvárt meghatározott számú hónapon felüli szakmai tapasztalat került
bemutatásra.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy nyertességem esetén az általam megajánlott szakember az
adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes kamarai jogosultsággal, az
adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig,
illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)****
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
**Közös ajánlattétel esetén kérjük valamennyi közös ajánlattevőt megjelölni.
***Szükséges számban megismételendő.
****Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre feljogosított
személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által aláírva kell
benyújtani, mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében teszik.

2. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
(ADOTT ESETBEN)
Alulírott ..................................................., mint a .................................................... (cím:
....................................) ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást biztosító szervezet (törölje a
feleslegeset)
kötelezettség
vállalásra
jogosult
képviselője
meghatalmazom
………………………………….............……………..…..-t (lakcím: .............................) hogy
a fentiekben rögzített tárgyú közbeszerzési eljárásban nevemben és képviseletemben teljes
körűen eljárjon, nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget vállaljon.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………….....……………….
meghatalmazó (cégszerű) aláírása

………………………………..
meghatalmazott aláírása

Felhívjuk a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem
elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább
kettőnek kell!
Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni.
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3. számú melléklet
A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT, ÚGYNEVEZETT AJÁNLATI NYILATKOZAT ÉS
NYILATKOZAT A
MEGAJÁNLOTT TERMÉKEK MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő/közös ajánlattevő*
............................................ (székhely: ....................................)** cégjegyzésre jogosult
képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
➢ miután az Önök ajánlatételi felhívásának és az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a
felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint ajánlatot teszünk
az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített áron és további értékelési szempontok
szerint;
➢ nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a
felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a
felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt feltételeknek megfelelően
a szerződés megkötését;
➢ e körben külön is nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén vállaljuk, hogy a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.
57/B. § (4) bekezdés 1) pontja szerint meghatározott 6 fő hátrányos helyzetű
munkavállalót az építési beruházás teljesítésébe bevonunk és ezt ajánlatkérő felé
igazoljuk;
➢ az általunk megajánlott építési beruházás megfelel az egyéb közbeszerzési
dokumentum
Műszaki
leírásában
foglalt
műszaki
követelményeknek/leírásnak/paraméternek.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)***
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
**Közös ajánlattétel esetén kérjük valamennyi közös ajánlattevőt megjelölni.
***Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre
feljogosított személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő
által aláírva kell benyújtani, mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a közös
ajánlattevők nevében teszik.
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4. számú melléklet
A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő/közös ajánlattevő*
............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult
képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.)
értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá**

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

______________________________
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)***
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
**Aláhúzni vagy a nem vonatkozót törölni, továbbá közös ajánlattétel esetén Ajánlattevő
választása szerint bővíthető.
***Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyike által külön-külön
cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a közös ajánlattevők tekintetében egy
nyilatkozatban ajánlattevőként elkülönítve rögzíteni és a nyilatkozatot az ajánlattevők
mindegyike (valamennyi tag) által cégszerűen, vagy a tagok képviseletére kijelölt tag által
cégszerűen aláírva kell benyújtani mely esetben rögzíteni kell, hogy a nyilatkozatot a közös
ajánlattevők nevében teszik.
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5. számú melléklet
KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK MEGÁLLAPODÁSA*
(ADOTT ESETBEN)
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
A fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a(z)
……….………………………………………………………………………(cégnév és
székhely)
valamint a(z)
……….………………………………………………………………………(cégnév és
székhely)
a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be, mely során a közbeszerzési eljárásban
közös Ajánlattevőként kívánunk részt venni az alábbiaknak megfelelően:
1. A közbeszerzési eljárás során valamennyiünk nevében ……………………………….
(név, elérhetőség) teljes jogkörrel jogosult írásban és szóban képviseletet ellátni
(joghatályos nyilatkozatot tenni, jogot gyakorolni, kötelezettséget vállalni).
2. Az eljárás során a részünkre küldendő iratokat a ……………………………..(személy
megnevezése) ……………………………………….… (cím) ………………. (fax
számra) ……………………………….. (e-mail cím) kapcsolattartó részére kérjük
megküldeni.
3. A
szerződés
teljesítése
során
kapcsolattartóként
…………………………………….(név, elérhetőség) jelöljük meg.
4. a szerződés teljesítéséért a Ptk. alapján egyetemleges felelősséget vállalunk a
szerződéses kötelezettségek teljesítésére, valamint a teljesítés elmaradásának
jogkövetkezményére amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk.
Kelt, ………………………., ………. év. …………………….(hó)…….(nap)
…………….………………………..
Közös Ajánlattevő
cégszerű aláírása

……..………………………………
Közös Ajánlattevő
cégszerű aláírása

* A megállapodást legalább a fentiekben foglalt tartalom szerint csak abban az esetben kell
kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
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6. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”

Alulírott ..................................................., mint Ajánlattevő............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő nem tartozik a jelen
közbeszerzési eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá, azaz nem áll fenn vele szemben a
Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és a q) pontjában felsorolt kizáró okok egyike sem.
Nyilatkozom továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a fenti kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett más
gazdasági szereplő/szervezet nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján
______________________________
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)*

*Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a Közös ajánlattevők mindegyike által különkülön aláírva kell benyújtani.
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) / 10. § g) pont gb) alpontja alapján
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Alulírott ..................................................., mint Ajánlattevő............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy
1.) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
2.) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és
ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–
rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó
lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be:
....................................................... (név) .................................................... (állandó lakóhely)
....................................................... (név) .................................................... (állandó lakóhely)
....................................................... (név) .................................................... (állandó lakóhely)
3.) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa nincsen.
Kelt: ..................................... 2018. év .............................. hó ............. nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)**

*Kérjük az 1.) vagy a 2.) vagy a 3.) pontot vastag vonallal aláhúzni, a 2. pont aláhúzása
esetén a hivatkozott törvény szerinti tényleges tulajdonosok nevét, állandó lakóhelyét kérjük
megadni.
**Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a Közös ajánlattevők mindegyike által különkülön aláírva kell benyújtani.
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8. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSRE
VONATKOZÓAN2

(ADOTT ESETBEN)
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”

Alulírott ………………………………… a(z) ………….................................................
képviselőjeként n y i l a t k o z o m , hogy az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való
megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik az alábbiak szerint:
Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve, címe:

Azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrásaira
támaszkodunk:
a felhívás …… pontja szerinti követelmény

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján
______________________________
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)*

* Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot azon Közös Ajánlattevőnek/Gazdásági
szereplőnek kell megtenni, aki az alkalmassági követelmény(ek) tekintetében a
nyilatkozatban az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet bevonja.

Abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek való
megfeleléshez más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodik.
2
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9. számú melléklet
NYILATKOZATMINTA A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE
SZERINT A FELHÍVÁS 15.2. PONT M.1. ÉS M.2. PONTJÁRA VONATKOZÓAN
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást biztosító
szervezet* ............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy
az átalunk igazolni kívánt, az ajánlatkérő által a felhívás 15.2. pont M.1. és M.2. pontjában
előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

______________________________
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
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10. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL
A „TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése
Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott………………………………………………….,……., mint a/az …………………………….
ajánlattevő kötelezettség vállalásra jogosult képviselője az „TOP-4.1.1-15-BA-1-2016. azonosító
számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési
beruházás megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy*
a) ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban;
vagy
b) ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban.
<Kelt>
______________________________
(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy
aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak
részéről)
Megjegyzés:
Az a) vagy a b) lehetőség közül az egyiket jelölni kell.
Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
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A Kbt. 69. § szerint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások mintái, melynek
csatolására majd a Kbt. 69. § (6) bekezdés szerint meghatározott Ajánlattevőket hívja
fel Ajánlatkérő.
(Tájékoztatás jelleggel kerül jelen dokumentumban kiadásra)
AJÁNLATKÉRŐI FELHÍVÁSRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS
IGAZOLÁSOK
Iratjegyzék
(A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok és igazolások)
Minta – referencia nyilatkozatra - 1. sz. minta (ha nem a 2. minta szerinti tartalmú igazolást
nyújt be
Minta – referencia igazolásra - 2. sz. minta (ha nem az 1. sz. minta szerinti tartalmú
nyilatkozatot nyújt be)
Minta – rendelkezésre álló szakember bemutatása – 3. sz. minta
Minta – rendelkezésre álló szakember önéletrajza – 4. sz. minta
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1. sz. minta
A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 23. § SZERINTI REFERENCIA NYILATKOZAT A
321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 21. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJÁRA VONATKOZÓAN A
FELHÍVÁS 15.2. PONT M.1.) PONTJA KAPCSÁN
(ADOTT ESETBEN Gazdasági szereplő választása szerint, ha nem a szerződést kötő másik

fél által adott igazolással kívánja igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a
alapján – 2. sz. minta szerint)
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást nyújtó
szervezet* ............................................ (székhely: ....................................) cégjegyzésre
jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során nyilatkozom a
felhívás 15.2. pont M.1. pontja kapcsán, hogy a felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított 60 hónap legjelentősebb magasépítési, felújítási munkákra irányuló referenciáink a
következőképpen alakultak:
a
teljesítés
ideje
(befejezé
s: év,
hónap,
nap)**

a
az értészerződés kesítés/gy
t kötő
ártás
másik fél tárgya**
(név,
cím)**

az
a teljesítés a M.1.
Ajánlattevő
ellenszol szerződésne rendelkezik
az
eljárást
gáltatás
k és az
megindító
felhívás
nettó
előírásoknak megküldésétől
visszafelé
összege
megfelelő- számított 5 évben teljesített,
(érték és en történt-e de legfeljebb 8 éven belül
pénznem) (igen/nem)* megkezdett, legalább 5 db,
**
*
az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően
teljesített,
magasépítési,
felújítási
munkára
vonatkozó
referenciával/referenciákkal.
rendelkezik

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/
meghatalmazottak részéről)***
*Kérjük a megfelelőt aláhúzni.
** Kérjük kitölteni.
*** Azon gazdasági szereplő (ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet) részéről
szükséges a nyilatkozatot megtenni, aki a referenciát (korábbi közbeszerzés tárgya szerinti
gyártást/értékesítést) igazolja jelen nyilatkozat tartalmának megfelelő módon.
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2. sz. minta
A 321/2015. (X.30.) KORM. RENDELET 23. § SZERINTI REFERENCIA IGAZOLÁS A 321/2015.
(X.30.) KORM. RENDELET 21. § (1) BEKEZDÉS A) PONTJÁRA VONATKOZÓAN A FELHÍVÁS
15.2. PONT M.1.) PONTJA KAPCSÁN
(ADOTT ESETBEN Gazdasági szereplő választása szerint, ha nem az 1. sz. minta szerinti

tartalmú nyilatkozatot tesz)
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”
Alulírott …………(név)…………., mint a/az …………(név, cím)……………… kötelezettség
vállalásra jogosultja igazolom, hogy …………(ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet neve és címe)…………………. részemre az alábbiakat teljesítette az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően.
Szerződést kötő fél:
- neve:
- címe:
- kapcsolattartójának neve:
- kapcsolattartójának elérhetősége:
Ellenszolgáltatás nettó összege (érték és pénznem): …………………..
Teljesítés ideje (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja: év, hónap, nap)3 és helye:
Kezdete: ......... év .......... hónap………… nap
Befejezése: ......... év .......... hónap………… nap
Helye: ................
Magasépítési, felújítási munka (szerződés) tárgya és mennyisége: ……………………….
Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Keltezés
kötelezettség vállalásra jogosult aláírása

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 60 hónapban (5 évben)
teljesített referenciának azon referenciát fogadja el, amely referenciamunkák befejezése a vizsgált időszakra esik,
megkezdésük pedig legkésőbb az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 8 évre esik.
3
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3. sz. minta
NYILATKOZAT AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS 15.2. M.2. PONTJA SZERINTI SZAKEMBER
BEMUTATÁSÁRA

Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság
igazolásában részt vevő egyéb szervezet / alvállalkozó4 név, székhely) __________________
(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után kijelentem, hogy az alábbi szakembert kívánjuk bevonni a teljesítésbe az
ajánlati felhívás 15.2. M.2.) pontja vonatkozásában:

Szakember neve

Az alkalmassági
követelménynek
megfelelő
képzettség/végzettség
megjelölése
(esetleges kamarai
jogosultság elérési
útvonala)

Szakember és az
ajánlattevő között
fennálló jogviszony
és
Foglalkoztató társaság
megjelölése

Gyakorlat
(hónapokban)

Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességem esetén az általam 15.2. M.2.) pontra bemutatott
szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű
felelős műszaki vezetői jogosultsága regisztrációjáról szerződés megkötéséig gondoskodom.
Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való
visszalépésemnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő –
amennyiben kihirdetésre került – a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a
szerződést.
Kelt:……………….., 2018. …………………….
…...……..………..……………….
cégszerű aláírás

4

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!
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4. számú minta
ÖNÉLETRAJZ MINTA A 15.2. M.2. PONTJA SZERINTI SZAKEMBER BEMUTATÁSÁHOZ
Az eljárás tárgya:
„TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás
fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása”

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Személyes adatok

Igazolni kívánt
követelmény és
esetlegesen a kamarai
regisztráció elérési
útvonala
Jelenlegi munkahely

Korábbi munkahelyek

Iskolai végzettség,
képesítések

Időtartam
(év/hónap)

Munkahely
(név és cím)

Időtartam
(év/hónap)

Munkahely
(név és cím)

Időtartam

Intézmény

Végzettség,
képzettség

Szakmai gyakorlat
(projektek felsorolása,
annak kezdő és befejező
dátumát megadva)
Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten hozzájárulok, és
kész vagyok a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Kelt:……………….., 2018. …………………….

…...……..………..……………….
szakember aláírása
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