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1. RÉSZ - AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Ajánlattételi felhívás
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz a „Útfelújítási munkálatok elvégzése
Bélapátfalva Város területén” tárgyában
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)
Ajánlatkérő neve: Bélapátfalva Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19.
Ajánlatkérő képviselője: Ferencz Péter polgármester
Ajánlatkérő telefonszáma: +36 36 554 300
Ajánlatkérő faxszáma: +36 36 554 300
Ajánlatkérő e-mail címe: belapatfalva@t-online.hu
Ajánlatkérő URL címe: www.belapatfalva.hu
Ajánlatkérő Kbt. szerinti besorolása: Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pont

2.

Az eljárást lebonyolító szervezet
Ajánlatkérő az eljárást saját nevében folytatja le.
Kapcsolattartó: Dr. Lukács Tamás közbeszerzési referens, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Nyilvántartási szám: 00836
Telefonszám: +36 30 41 21 855
Telefaxszám: +36 36 781 205
E-mail cím: tamas.lukacs.dr@gmail.com

3.

Az eljárás jogcíme
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdése b) pontja alapján indítja meg.
Ajánlatkérő a Kbt. második részében meghatározott szabályok szerint jár el a 115.§-ban foglalt
eltérésekkel.

4.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési feltételei
A közbeszerzési dokumentumok átvételének határideje megegyezik az ajánlattételi határidővel.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő térítésmentesen közvetlenül elektronikus
formában az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban EKR) keresztül juttatja el
a gazdasági szereplők részére. A közbeszerzési dokumentumok átvétele az eljárásban való

részvétel feltétele.
5.

A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra)
Tárgy: Építési beruházás – Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Mennyiség összesen:
1. részajánlat Bajcsy-Zsilinszky út: útfelújítás: 360m2
2. részajánlat Mártírok út: útfelújítás: 390 m2
útépítés: 234 m
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csapadékcsatorna 93 m
40 cm széles betonfolyóka 62 m
burkolt árok 200 m
A részletes mennyiségi adatokat a külön csatolt árazatlan költségvetés tartalmazza.
Közös Közbeszerzési szójegyzék:
Fő tárgy:
45000000-7 Építési munkák
További tárgyak:
45233142-6 Közútjavítás
45233252-0 Utca burkolása
6.

A szerződés meghatározása
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya belterületi utak felújítása Bélapátfalva területén

7.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A szerződés határozott időtartamra jön létre.
A szerződés határozott időtartamra jön létre. Teljesítési határidő: 2019. március 31.
A szerződés a munkaterület átadásával egyidejűleg lép hatályba és mindkét fél általi hiánytalan
teljesítésig tart. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

8.

A teljesítés helye
1. rész: Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky út
2. rész: Bélapátfalva, Mártírok út

9.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vonatkozó jogszabályok
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Bélapátfalva Város Önkormányzatának költségvetése
valamint a Belügyminisztérium BMÖFTE/1-2/2018 azonosítószámú támogatási okirata alapján
elnyert vissza nem térítendő támogatás biztosítja.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag is szabályos számlák kézhezvételét
követő 30 napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. §
(1)-(3) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, valamint a
322/2015. (X.30) Korm. rendelet 30-32. §-ainak alkalmazásával. Amennyiben Vállalkozó a
jelen szerződésben meghatározott valamely feladata teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe,
az ellenérték megfizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § bekezdésének előírásait
is alkalmazni kell.
Nyertes ajánlattevő (mint Vállalkozó) az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet
az Ajánlatkérő (mint Megrendelő) által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak
kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete
az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat.
Késedelmes fizetés vonatkozásában a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak az irányadóak.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére
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csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet
sor.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésére való tekintettel a szerződésben foglalt – tartalékkeret
és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 10%-ának
megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja nyertes Ajánlattevő részére. A kifizetett
előleg a részszámlákból és a végszámlákból teljesítés arányosan kerül levonásra. Az
előlegszámla az építési munkaterület átadásával egyidejűleg nyújtható be.
Nyertes Ajánlattevő jogosult 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására az alábbiak
szerint:
a) A részszámla 50%-os műszaki készültség elérésekor nyújtható be, mértéke a nettó
vállalkozói díj 50%-a.
b) A végszámla 100%-os műszaki készültség elérésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres
lezárását követően nyújtható be. Mértéke a teljes nettó vállalkozói díj részszámla és
igénybe vett előleg összegével csökkentett mértéke.
A műszaki készültséget megrendelő műszaki ellenőre a teljesítésigazoláson igazolja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
10. Többváltozatú (alternatív) és részajánlat tétel
Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:
1. részajánlat: Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky út felújítása
2. részajánlat: Bélapátfalva, Mártírok út felújítása
Ajánlat tehető valamennyi részre.
11. Az ajánlatok értékelési szempontja
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése
c) pontja szerint.
Értékelési szempont

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

70

2. Jótállás időtartama (hónap) (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap,
legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 72 hónap
közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt minimum érték
levonásával.)

30

1. Nettó ajánlati ár összesen
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati ár.
Az ajánlati ár alátámasztására a szakmai ajánlat részeként az ajánlatban árazott költségvetést
kell csatolni. Az árazott költségvetés hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A csatolt árazott költségvetésnek meg kell egyeznie az Ajánlatkérő által a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéssel, azon módosításokat végrehajtani,
kiegészíteni, vagy sorokat törölni, tételeket, vagy mennyiségi adatokat megváltoztatni tilos, az
az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
A tételeket úgy kell beárazni, hogy azok minden szükséges munkafázis költségét tartalmazzák a
járulékos költségekkel együtt és az előre tervezhető árváltozást is szükséges figyelembe venni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy minden tétel kerüljön beárazásra.
2. Jótállás időtartama
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Ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték a leghosszabb vállalt jótállás. (legtöbb hónap)
Ajánlatkérő a kivitelezési munkára 36 hónap teljes körű jótállást ír elő. A jótállás időtartamát a
felolvasólapon a kötelezően előírt idővel együtt kérjük hónapokban egész számmal megadni.
Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb érték a leghosszabb időtartamú jótállás. A 36 hónapot el
nem érő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Ajánlatkérő a 72 hónapot elérő,
vagy azt meghaladó megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot adja. Ajánlatkérő az
értékelés során a kötelezően előírt hónapok számát (36) hónap levonja a megajánlott értékekből
és az így kapott ajánlatok között állítja fel a sorrendet az arányosítási képlettel.
Az értékelési szempontra adható pontszám: 0-10 pont
A maximális pontszámot ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb érték kapja. Az Ajánlatkérő
számára legkedvezőbb érték 10, a legkedvezőtlenebb érték pedig 0 pontot kap. A legkedvezőbb
és legkedvezőtlenebb ajánlati érték között lévő ajánlatok pontszámai arányosítással kerülnek
megállapításra.
Az ajánlatkérő a meghatározott pontszámot (0-10) megszorozza a
súlyszámmal.
Az ajánlatkérő az első értékelési szempont esetében a fordított arányosítási képlettel számol:
P= (Alegjobb/Avizsgált)* (Pmax-Pmin) + Pmin
Az ajánlatkérő a második értékelési szempont esetében az egyenes arányosítási képlettel
számol:
P= (Avizsgált/Alegjobb)* (Pmax-Pmin) + Pmin
P:

a vizsgált értékelési részszempontra vonatkozó pontszám

Pmax:

a pontskála felső határa

Pmin:

a pontskála alsó határa

Avizsgálat:

a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Alegjobb:

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb:

a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

12. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésben
foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17. § szerint kell igazolnia azt, hogy nem állnak fenn vele szemben a kizáró
okok. Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatukban, illetve részvételi
jelentkezésében a Kbt. harmadik része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7.§ alapján elfogadja, ha ajánlattevő egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be a kizáró okok és az alkalmasság igazolására,
feltéve, ha az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró
okok és alkalmasság tekintetében megkövetelt információkat.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy a
5

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti, a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, vagy alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok
az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglaltakra. Amennyiben az adott
kizáró ok fennáll ajánlattevővel szemben, kérjük a Közbeszerzési Hatóság/Bíróság öntisztázást
igazoló határozatát csatolni szíveskedjenek ajánlatukhoz.
13. Alkalmassági követelmények
13.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
13.2. Műszaki és szakmai alkalmasság
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napától visszafelé
számított 96 hónapban (8 éven belül befejezett) a műszaki leírásban meghatározott építési
beruházás vonatkozásában legalább részajánlatonként 1 db referenciával amely legalább az
alábbi műszaki tartalommal valósult meg:
-

a kivitelezés közút felújítására és/vagy korszerűsítésére és/vagy helyreállítására
vonatkozott,
a kivitelezéssel érintett úton, vagy útszakaszon az első rész esetében legalább 270 m2, a
második rész esetében legalább 270 m2 útépítés, vagy útfelújítás valósult meg.

Ajánlatkérő a „felújítás”, „korszerűsítés”, „helyreállítás” és „átalakítás” kifejezések alatt az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott fogalmakat érti.
Igazolás: Az ajánlatba – ajánlatkérői felhívásra – csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21.
§ (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától
visszafelé számított 96 hónapban teljesített, a felhívás 13.2. pontban előírt követelményeknek
megfelelő, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti kivitelezésének igazolását. Az
igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a kivitelezés
tárgyát, mennyiségét (kivitelezéssel érintett ingatlan alapterülete) a teljesítés idejét (kezdő
időpont és a befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és helyét, továbbá
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése alapján a szerződést kötő
másik félnek kell kiállítania.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései,
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.
Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására Ajánlattevő csak
egyszerű nyilatkozatot köteles az ajánlatához csatolva benyújtani, a részletes igazolásokat a
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell becsatolni.
14. Kiegészítő tájékoztatás
Az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal, illetve az
eljárással kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban
ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet
az ajánlatkérőtől az EKR-en keresztül. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés
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beérkezését követően ésszerű határidőn belül köteles megadni.
Ajánlatkérő itt hívja fel a figyelmet, hogy jelen eljárásban konzultációt és helyszíni bejárást
nem tart.
15. Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának ideje
Az ajánlattételi határidő 2018. augusztus hónap 21. napja 10 óra 00 perc
Az ajánlatok felbontását az EKR rendszer az ajánlattételi határidő lejárta után két órával kezdi
meg.
16. Az ajánlatok benyújtásának és felbontásának helye
Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton az EKR-en keresztül lehet benyújtani. A papír
alapon benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az ajánlatok bontását a
rendszer automatikusan végzi el az ajánlattételi határidő lejárta után két órával. (EKR rendelet
15.§ (2) bekezdés)
17. Az ajánlattétel nyelve
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar
nyelven történik.
18. Az ajánlatok felbontása
Az ajánlatok bontását a rendszer automatikusan végzi el az ajánlattételi határidő lejárta után két
órával. (EKR rendelet 15.§ (2) bekezdés)
A bontási eljárásról a Kbt. 68.§ (6) bekezdésére alapján jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő
5 napon belül megküld minden ajánlattevőnek.
19. A hiánypótlás lehetősége
Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget.
Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges a hiánypótlás.
20. Az ajánlati kötöttség időtartama
Az ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 nap. A 70. § (2) bekezdés szerinti
esetben – ha szükséges – az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataik fenntartására. Az
ajánlattevő ajánlati kötöttsége – eltérő nyilatkozat hiányában – az ajánlatkérő által megadott új
időpontig tart. A kérést és a válaszokat írásban (elektronikus úton) kell megküldeni. A kérésnek
eleget tevő ajánlattevőtől az ajánlatkérő nem kéri és nem is engedi meg, hogy módosítsa az
ajánlatát. Az ajánlati kötöttség a Kbt. 131. § (5) bekezdése alapján az összegezés megküldésétől
számított 60 nappal meghosszabbodik.
21. Az ajánlati biztosíték
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
22. Szerződéses biztosítékok
1. Kötbér
Nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-ában foglaltaknak megfelelően pénz fizetésére kötelezi
magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a
kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
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Késedelmi kötbér: Mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 0,2% minden késedelmes naptári nap
után. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 4 %-át.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke a megrendelő által érvényesített késedelmi kötbér mértékével
csökkentett teljes nettó vállalkozói díj 20%-a.
A kötbér fizetési kötelezettség részletszabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. A késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem
érvényesíthető.
2. Jótállás
Ajánlatkérő a kivitelezési munkára legalább 36 hónap teljes körű jótállást ír elő. A jótállási idő
értékelési szempont, ezért annak mértéke nyertes ajánlattevő ajánlata szerint került a
szerződésben rögzítésre. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja.
23. Hivatkozás az Európai Uniós forrásra
A beruházás nem Európai Uniós forrásból valósul meg.
24. Egyéb követelmények és információk
1)

Az eljárás főszabály szerint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül kerül
lebonyolításra, ezért Ajánlatkérő egyéb úton (postai út, személyes kézbesítés, fax,
elektronikus levél) csak abban az esetben fogad el bármilyen dokumentumot, ha arra a
Kbt. az EKR rendelet vagy egyéb jogszabály kifejezetten lehetőséget ad.

2)

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlattételi példányban szereplő
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók.

3)

Az ajánlatban felolvasólapot kell kitölteni és benyújtani.

4)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2)
és (4) bekezdésében foglaltak szerint.

5)

Ajánlattevőnek az ajánlatában részenként külön-külön nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is
kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.

6)

Ajánlattevőnek a Kbt. 25.§ (3)-(4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi
okokra vonatkozóan nyilatkozniuk kell ajánlatukban.

7)

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen felhívásban az
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának
feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.

8)

Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136.§ (1) bekezdésében foglaltakat.

9)

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos
valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) az irányadó.

10)

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt
feltételeknek.

11)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő számára a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
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12)

A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem
haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.

13)

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő
és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.

14)

Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz köteles becsatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.

15)

Ajánlatkérő az ajánlati árat nettó összegben kéri megadni. Ajánlatkérő a felolvasó lapon
szereplő árat bírálja ajánlati árként.

16)

Amennyiben ajánlattevő valamely dokumentumot nem magyar nyelven kívánja
benyújtani nyilatkozni szükséges az ajánlattevő általi felelős fordításról.

17)

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére szerinti szakmai ajánlatnak
tartalmaznia kell a teljes árazott költségvetést és a megvalósításra vonatkozó műszaki
ütemtervet heti bontásban.

18)

Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy a szakmai ajánlatukat *.pdf formátumba
beszkennelve, továbbá az árazott költségvetést szerkeszthető Excel formátumban (*.xls,
*.xlsx) is csatolják a rendszerbe.

19)

Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási
szerződést kötni. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke
legalább 20.000.000,- Ft/év és legalább 5.000.000,-Ft/káresemény.

20)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra

25. Az eljárást megindító felhívás megküldésnek napja
2018. év augusztus hónap 10 napja
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2. RÉSZ - ÚTMUTATÓ A GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A közbeszerzési dokumentumok jelen részében foglalt rendelkezéseit az eljárást megindító
felhívással együtt kell értelmezni és kezelni. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlattételi felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi előírást figyelmesen elolvassa és értelmezze
és mindezek ismertében tegye meg ajánlatát. Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a kiegészítő
tájékoztatások során beérkezett kérdésekre adott válaszokra, amelyekre szintén kérünk tekintettel
lenni az ajánlat összeállítása során. Jelen dokumentáció csak részben ismétli meg az eljárást megindító
felhívásban foglalt rendelkezéseket. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok esetleges eltérése
esetén az eljárást megindító felhívás irányadó.
Jelen dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen elektronikus úton bocsátja rendelkezésre az
ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie. A közbeszerzési
eljárás során keletkező – Ajánlattevőket érintő – dokumentumokat ajánlatkérő elektronikus úton az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) egyidejűleg juttatja el minden
gazdasági szereplő számára.

1. Az ajánlatkérő
Ajánlatkérő neve: Bélapátfalva Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19.
Ajánlatkérő képviselője: Ferencz Péter polgármester
Ajánlatkérő telefonszáma: +36 36 554 300
Ajánlatkérő faxszáma: +36 36 554 300
Ajánlatkérő e-mail címe: belapatfalva@t-online.hu
Ajánlatkérő URL címe: www.belapatfalva.hu
Ajánlatkérő Kbt. szerinti besorolása: Kbt. 5.§ (1) bekezdés c) pont

2. Az eljárást lebonyolító szervezet
Ajánlatkérő az eljárást saját nevében folytatja le.
Kapcsolattartó: Dr. Lukács Tamás közbeszerzési referens, felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Nyilvántartási szám: 00836
Telefonszám: +36 20 41 21 855
Telefaxszám: +36 36 781 205
E-mail cím: kozbeszerzes@heves.gov.hu

3. A közbeszerzési eljárás meghatározása
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján indítja meg.
Ajánlatkérő a Kbt. Második részében meghatározott szabályok szerint jár el a 115.§-ban foglalt
eltérésekkel.

4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége
Tárgy: Építési beruházás – Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Mennyiség összesen:
1. részajánlat Bajcsy-Zsilinszky út: útfelújítás: 360m2
2. részajánlat Mártírok út: útfelújítás: 390 m2
útépítés: 234 m
csapadékcsatorna 93 m
40 cm széles betonfolyóka 62 m
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burkolt árok 200 m
A részletes mennyiségi adatokat a külön csatolt árazatlan költségvetés tartalmazza.
Közös Közbeszerzési szójegyzék:
Fő tárgy:
45000000-7 Építési munkák
További tárgyak:
45233142-6 Közútjavítás
45233252-0 Utca burkolása

5. A teljesítés helye
1. rész: Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky út
2. rész: Bélapátfalva, Mártírok út

6. Összeférhetetlenség
A Kbt. 25. § értelmében a közbeszerzési eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevont
személlyel vagy szervezettel szemben a Kbt. kizáró feltételeket határoz meg (összeférhetetlenség). Az
eljárásba bevont személyek, illetve szervezetek vonatkozásában az összeférhetetlenséget az
ajánlatkérő az eljárás előkészítése, és lefolytatása során folyamatosan vizsgálja.

7. Többváltozatú (alternatív) ajánlat és részajánlat tétel
Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.
Ajánlatkérő a Kbt. 61.§ (4) bekezdése alapján megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
A beruházás egy helyszínen valósul meg, az egyes munkanemek egymásra épülnek, azokat különkülön megvalósítani műszaki szempontból nem lehet. A munkafolyamatok koordinálása szintén
egységes kivitelezést igényel, ezért nincs lehetőség a beszerzést részekre bontani.

8. A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve
Az Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat, az ajánlattevő és az ajánlatkérő között folytatott mindennemű
levelezés, valamint az ajánlattal kapcsolatos dokumentumok nyelve a magyar nyelv. Az ajánlatkérő
eltekint a hiteles fordítás benyújtásának kötelezettségétől (Kbt. 47.§ (2) bekezdés), de az idegen
nyelvű dokumentumok fordításhoz csatolni kell, az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult képviselő
cégszerűen aláírt nyilatkozatát a fordítás teljes körűségéről és szöveghűségéről. (felelős fordítás)

9. Az ajánlat pénzneme
Az ajánlat során minden adatot, mely az alkalmasság megítéléshez szükséges, illetve az
ellenszolgáltatás összegét, azaz az árakat a Magyarország hivatalos fizető eszközében, forintban
(HUF) kell megadni, illetve értelmezni. Ha az egyes igazoló adatok nem HUF-ban kerültek
megállapításra – pl.: referencia munka ellenértéke – akkor a megfeleltetéshez az átszámítás a felhívás
közzétételének / megküldésének napján, referencia esetén a teljesítés napján érvényes hivatalos MNB
középárfolyamon történik. Az átszámítást, az átszámítási kulcs ismertetésével együtt, az
ajánlattevőnek kell megtenni az ajánlatában csatolt, az ajánlattevő képviseletére jogosult vezető
cégszerűen aláírt nyilatkozatában.

10. Az ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a Kbt. 81.§ (11) bekezdése alapján 60 nap. A 70.§ (2) bekezdés szerinti esetben
11

– ha szükséges – az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataik fenntartására. Az ajánlattevő
ajánlati kötöttsége – eltérő nyilatkozat hiányában – az ajánlatkérő által megadott új időpontig tart. A
kérést és a válaszokat írásban (elektronikus úton) kell megküldeni. A kérésnek eleget tevő
ajánlattevőtől az ajánlatkérő nem kéri és nem is engedi meg, hogy módosítsa az ajánlatát. Az ajánlati
kötöttség a Kbt. 131.§ (5) bekezdése alapján az összegezés megküldésétől számított 60 nappal
meghosszabbodik.

11. Közös ajánlattevők
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
Közös ajánlat esetén az ajánlatban az ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy közös nyilatkozatot,
mely tartalmazza – az ajánlattétel, és nyertesség esetén a teljesítés, során – a vezető (képviselő) cég
megjelölését, a feladatok megosztásának ismertetését, továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződéses kötelezettség, mint oszthatatlan tevékenység
teljesítésért.
Az ajánlatot a közös ajánlattevők – értelemszerűen – együttesen nyújthatják be. A közös ajánlattevők
által együttesen benyújtandó nyilatkozatok, akkor fogadhatóak el joghatályosnak, ha egyértelműen
tartalmazzák a közös ajánlattevők megjelölését, és ha ezek aláírására az – ajánlat részeként
benyújtandó – együttműködési megállapodásban rögzített képviseleti jog szerint került sor.

12. Minősített ajánlattevők
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet V. fejezetében foglaltak
figyelembevételével kell a kizáró okok fenn nem állását igazolniuk. Ajánlatkérő felhívja a minősített
ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívásban a Közbeszerzések Tanácsa által
meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb műszaki-szakmai követelményeket határozott
meg.

13. Alvállalkozók és egyéb közreműködők
Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie ajánlatában:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
vesz igénybe,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Az alvállalkozók, és egyéb közreműködők bevonása nem csökkenti az ajánlattevő felelősségét a
szerződés teljesítésére vonatkozóan.
Az előírt gazdasági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján ajánlattevő bármely más
szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben
ajánlattevőnek meg kell jelölni ajánlatában az erőforrást nyújtó szervezetet és az általa igazolt
alkalmassági követelményt a felhívás vonatkozó pontjával. A kapacitást nyújtó szervezet az előírt
igazolási módokkal megegyezően köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a
teljes szerződéses időszak alatt rendelkezésre állnak

14. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban,
illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeket a Kbt. 55.§ (3) bekezdése
alapján. A módosított feltételekről és az új határidőkről ajánlatkérő írásban az EKR-en keresztül
tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőket.
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15. Az eljárást megindító felhívás visszavonása
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt az eljárást megindító felhívást a Kbt. 53.§ alapján
visszavonhatja. A felhívás visszavonásáról ajánlatkérő írásban az EKR-en keresztül tájékoztatja az
érintett gazdasági szereplőket.

16. Kiegészítő tájékoztatás
Az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal, illetve
az eljárással kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban
ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az
ajánlatkérőtől az EKR-en keresztül.
Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de az ajánlattevő
megnevezése nélkül - a kérdést feltevőnek és valamennyi gazdasági szereplőnek közvetlenül az EKRen megküldi. Az ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés
beérkezését követően ésszerű határidőn belül köteles megadni.
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést – a Kbt. 2. § (1) - (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel, a verseny tisztasága, nyilvánossága és az egyenlő bánásmód
biztosítása érdekében – nem tart.
Ajánlatkérő jelen eljárásban konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSE ÉS BENYÚJTÁSA
1. Az ajánlatok benyújtásának határideje és helye
Az ajánlatok benyújtásának határideje: Az eljárást megindító felhívásban meghatározott dátum és
időpont.
Az ajánlatokat kizárólag az EKR-en keresztül lehet benyújtani. Az egyéb úton benyújtott
ajánlatokat (papír alapon, e-mail útján) ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az ajánlattevő kizárólagos
felelőssége, hogy ajánlata határidőben benyújtásra kerüljön.

2. Formai követelmények
Az ajánlattevőnek ajánlatát az EKR-en keresztül kell benyújtania. A rendszerben rendelkezésre álló
nyilatkozatokat kizárólag elektronikus formában kell kitölteni. A papír alapon benyújtandó
dokumentumokat cégszerű aláírással ellátva, scannelve, pdf formátumban kell az ajánlathoz csatolni.
Az árazott költségvetést pdf és xls formátumban is kérjük csatolni.
Az ajánlat, mint jognyilatkozat abban az esetben fogadható el joghatályosnak, ha az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)tól, vagy olyan személy(ek)től ered, aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő, illetve egyéb gazdasági
szereplő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői aláírási címpéldányának vagy aláírás
mintájának eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
Amennyiben nem cégjegyzésre jogosult személy(ek), hanem az általa(uk) kifejezetten e célra
meghatalmazott személy ír alá az ajánlattevő nevében és képviseletében az ajánlat megtétele során,
úgy az ő képviselői minőségét – az őt meghatalmazó cégjegyzésre jogosult vezető aláírási
címpéldányán (aláírás mintáján) túl – közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt,
a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, meghatalmazással köteles igazolni.
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Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által benyújtott – papír
alapú dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től
írásos felhatalmazást kaptak illetve az egyéb személy gazdasági szereplőnek.
Ahol az ajánlatkérő igazolás benyújtását írja elő – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az
igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.

3. Az ajánlatok módosítása és visszavonása
Az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattevő a korábban benyújtott ajánlatát módosíthatja, vagy
visszavonhatja az EKR-en keresztül.
Az ajánlattételi kötöttség időtartama alatt az ajánlat már nem módosítható és nem vonható vissza.

4. Elkésett ajánlatok
Az ajánlatkérő által kikötött, az ajánlattételi felhívásban rögzített határidő lejárta után beérkező
bármely ajánlatot ajánlatkérő, a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a pontos időt közép európai idő (CET) szerint
állapítja meg.

AZ AJÁNLAT FELÉPÍTÉSE ÉS TARTALMA
1. A kizáró okok igazolása
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
17. § szerint kell igazolnia azt, hogy nem állnak fenn vele szemben a kizáró okok. Az ajánlattevőnek
és a részvételre jelentkezőnek ajánlatukban, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. harmadik része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7.§ alapján elfogadja, ha ajánlattevő egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be a kizáró okok és az alkalmasság igazolására, feltéve,
ha az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és
alkalmasság tekintetében megkövetelt információkat.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy
alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az
eljárás során következett be.
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ában foglaltakra. Amennyiben az adott kizáró
ok fennáll ajánlattevővel szemben, kérjük a Közbeszerzési Hatóság/Bíróság öntisztázást igazoló
határozatát csatolni szíveskedjenek ajánlatukhoz.

2. Az alkalmasság és érvényesség körében benyújtandó igazolások, nyilatkozatok
Az ajánlat összeállításakor a következőket kell figyelembe venni:
− Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
ajánlatát elkészítenie és benyújtania;
− Ajánlatkérő iratjegyzéket bocsát ajánlattevők rendelkezésére az ajánlat részeként benyújtandó
igazolásokra és nyilatkozatokra vonatkozóan. Ajánlatkérő külön jelzi, hogy mely
dokumentumokat kell az EKR-ben kitölteni és melyek azok amelyeket papír alapon
scennelve kér az ajánlathoz csatolni. Az ajánlattevők az ajánlat elkészítése és összeállítása
során lehetőség szerint alkalmazzák a dokumentációban rendelkezésre bocsátott mintákat;
− Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a közbeszerzési dokumentumok valamennyi
részét, utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat;
− Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az eljárást megindító felhívásban, illetve a
közbeszerzési dokumentumokban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem
felel meg az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció, továbbá a vonatkozó szakmai és
jogszabályi előírások feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti;
− A nyilatkozatok valóságtartalmáért az ajánlattevő szavatol;
− A kizáró okok körében benyújtandó nyilatkozatra tartalmaz mintát az EKR.
− Az előírt alkalmassági feltétel igazolásakor ajánlattevő más szervezet kapacitására is
támaszkodhat figyelembe véve a Kbt. 65.§ (7) bekezdésben foglaltakat. Ebben az esetben
ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő között létrejött
kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot kell az ajánlathoz csatolni.
− Az ajánlattevő kockázata, hogy nyilatkozta, illetve a benyújtásra kerülő referenciaigazolás,
minden, az alkalmassági feltétel elbírálásához szükséges adatot tartalmazzon;
− Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
amelyben konzorcium tagjaként teljesített, abban az esetben, ha a referencia levélen nem
került feltüntetésre, cégszerű nyilatkozatot is be kell nyújtania olyan tartalommal, hogy a
konzorcium tagjaként egyetemleges felelősségvállalással teljesítették a szerződést a tagok,
vagy – ellenkező esetben – arról, hogy minimum az alkalmassági feltételnek megfelelő
mértékű, illetve tartalmú teljesítést valósított meg;
− A szerződéstervezetet nem kéri az ajánlatban csatolni az ajánlatkérő, de a szerződéses
feltételek elfogadásáról – az EKR-en keresztül - nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek;
− Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (EKR nyilatkozat kitöltésével);
− A dokumentációban kiadásra került a vállalkozás Kktv. minősítésére vonatkozó nyilatkozat
minta;
− Ahol az ajánlatkérő igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is
benyújtható, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

3. Az alkalmassági követelmények igazolása
Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez az ajánlattételi felhívásban meghatározta a műszaki, szakmai
alkalmassági feltételeket. Az alkalmassági feltételekről az ajánlatban nyilatkozni kell. Az alkalmasság
igazolását alátámasztó dokumentumokat ajánlatkérői felhívásra szükséges csatolni a Kbt. 69.§ (4)
bekezdése szerint.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azok az alkalmassági követelmények tekintetében, amelyek
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értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elég, ha közülük egy
felel meg.

4. Kereskedelmi ajánlat
Ajánlatkérő a közbeszerzés műszaki leírásában részletesen bemutatja az ajánlat kereskedelmi
feltételrendszerével kapcsolatos előírásokat. Ajánlattevő a kereskedelmi ajánlatát a felolvasólap
kitöltésével adja meg. A kereskedelmi ajánlat a beszerzés értékelési szempontjára vonatkozó vállalást
tartalmazza. Az ehhez kapcsolódó feltételrendszer elfogadásának igazolására az ajánlattevőnek a
vonatkozó melléklet (Felolvasólap) kitöltésével kifejezetten nyilatkoznia kell.

5. Szakmai ajánlat
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatát a műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően, az abban
foglaltaknak megfelelően kell megadnia. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által
kiadott árazatlan költségvetést kitöltve, továbbá a kivitelezés megvalósítására vonatkozó műszaki
ütemtervet heti bontásban. Az árazott költségvetést pdf és xls formátumban is kérjük csatolni.
A csatolt árazott költségvetésnek meg kell egyeznie az ajánlatkérő által a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéssel, azon módosításokat végrehajtani,
kiegészíteni, vagy sorokat törölni, tételeket, vagy mennyiségi adatokat megváltoztatni tilos, az az
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő az árazott költségvetést a
szakmai ajánlat részeként kéri csatolni, annak pótlására hiánypótlás keretében nincs lehetőség. Az
árazott költésvetés teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A műszaki ütemtervet heti bontásban kérjük megadni. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés kezdő
időpontját ajánlatkérő nem jelölte meg az ütemterven konkrét dátumokat nem kérünk feltüntetni. Az
ütemterv kezdő időpontja a munkaterület átvétele, a befejező időpont pedig a műszaki átadás-átvétel
lezárása.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
1. Az ajánlatok felbontásának ideje
Az ajánlatok felbontásának időpontja: Az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpont. Az EKR
rendszer az ajánlatok bontását az ajánlattételi határidő lejárta után két órával kezdi meg.

2. Az ajánlatok felbontásának helye
Tekintettel arra, hogy az eljárást az EKR rendszeren keresztül bonyolítja le ajánlatkérő, az ajánlatok
bontását a rendszer automatikusan végzi el, személyes megjelenésre nincs lehetőség.

3. Az ajánlatok bontásán jelen lévő személyek
Tekintettel arra, hogy az eljárást az EKR rendszeren keresztül bonyolítja le ajánlatkérő, az ajánlatok
bontását a rendszer automatikusan végzi el, személyes megjelenésre nincs lehetőség.

4. Az ajánlatok felbontása
Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek, az ajánlattételi határidő lejártáig, az EKR
rendszerben benyújtásra kerültek. Az ajánlattételi határidő lejártát követően beérkezett ajánlatról az
EKR jegyzőkönyvet készít, de az ajánlat értékelésére nem kerül sor. Az EKR az ajánlatokat az
ajánlattételi határidő lejárta után két órával botja fel.
A bontásról az Ajánlatkérő az EKR-ben jegyzőkönyvet készít, és azt a bontást követően az összes
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ajánlattevő részére 5 napon belül megküldi.
A beérkezett ajánlatok bontására egyebekben a Kbt. 68.§ (1)-(6) bekezdései alkalmazandók.

5. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlat felbontását követően az ajánlatkérő által kijelölt bírálóbizottság megkezdi az ajánlatok
részletes értékelését, összhangban a Kbt. előírásaival, és az eljárást megindító felhívásban
meghatározott feltételekkel.

6. Az ajánlatok elbírálásának szempontja
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése c)
pontja szerint.
Értékelési szempont

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

70

2. Jótállás időtartama (hónap) (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap,
legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 72 hónap
közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt minimum érték
levonásával.)

30

1. Nettó ajánlati ár összesen
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték a legalacsonyabb összegű nettó ajánlati ár.
Az ajánlati ár alátámasztására a szakmai ajánlat részeként az ajánlatban árazott költségvetést kell
csatolni. Az árazott költségvetés hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A csatolt árazott költségvetésnek meg kell egyeznie az ajánlatkérő által a közbeszerzési
dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéssel, azon módosításokat végrehajtani,
kiegészíteni, vagy sorokat törölni, tételeket, vagy mennyiségi adatokat megváltoztatni tilos, az az
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
A tételeket úgy kell beárazni, hogy azok minden szükséges munkafázis költségét tartalmazzák a
járulékos költségekkel együtt és az előre tervezhető árváltozást is szükséges figyelembe venni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy minden tétel kerüljön beárazásra.
2. Jótállás időtartama
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb érték a leghosszabb vállalt jótállás. (legtöbb hónap)
Ajánlatkérő a kivitelezési munkára 36 hónap teljes körű jótállást ír elő. A jótállás időtartamát a
felolvasólapon a kötelezően előírt idővel együtt kérjük hónapokban egész számmal megadni.
Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb érték a leghosszabb időtartamú jótállás. A 36 hónapot el nem
érő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. ajánlatkérő a 72 hónapot elérő, vagy azt
meghaladó megajánlásokra egyaránt a maximális pontszámot adja. Ajánlatkérő az értékelés során a
kötelezően előírt hónapok számát (36) hónap levonja a megajánlott értékekből és az így kapott
ajánlatok között állítja fel a sorrendet az arányosítási képlettel.
Az értékelési szempontra adható pontszám: 0-10 pont
A maximális pontszámot ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb érték kapja. Az ajánlatkérő
számára legkedvezőbb érték 10, a legkedvezőtlenebb érték pedig 0 pontot kap. A legkedvezőbb és
legkedvezőtlenebb ajánlati érték között lévő ajánlatok pontszámai arányosítással kerülnek
megállapításra. Az ajánlatkérő a meghatározott pontszámot (0-10) megszorozza a súlyszámmal.
Az ajánlatkérő az első értékelési szempont esetében a fordított arányosítási képlettel számol:
P= (Alegjobb/Avizsgált)* (Pmax-Pmin) + Pmin
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Az ajánlatkérő a második értékelési szempont esetében az egyenes arányosítási képlettel számol:
P= (Avizsgált/Alegjobb)* (Pmax-Pmin) + Pmin
P:
Pmax:
Pmin:
Avizsgálat:
Alegjobb:
Alegrosszabb:

a vizsgált értékelési részszempontra vonatkozó pontszám
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

7. Érvényesség vizsgálata
Az ajánlat jogszabály alapján érvénytelen, ha a Kbt. 73.§ (1) – (4) bekezdésében meghatározott
feltételek bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek Kbt. 74.§ (1) bekezdése alapján ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62.§ban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, vagy aki részéről a kizáró ok az eljárás alatt
következik be.
Az érvénytelenség vizsgálata során ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlattevők kizáró okoknak való
megfelelését, pénzügyi-gazdasági alkalmasságát, és műszaki szakmai alkalmasságát, továbbá a
beérkezett ajánlatok tartalmi és formai megfelelőségét. Amennyiben Ajánlatkérő valamely tétel
tekintetében hiányosságot tapasztal úgy hiánypótlásra szólítja fel ajánlattevőt, adott esetben
felvilágosítást kér. Az ajánlat, amelyet az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánított, az értékelés további
szakaszában nem vehet részt.

8. Hiánypótlás és felvilágosítás kérése
Az ajánlatkérő az eljárás során, összhangban a Kbt. 71.§-ával az összes ajánlattevő számára, azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlást és a felvilágosítás adásának lehetőségét teljes körben.
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a
jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az
eljárásba.
A hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a
73. § (1) bekezdés a) pontja szerint érvénytelen. Amennyiben a hiánypótlást követően benyújtott
ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma nem egyezik meg az eredeti ajánlat
tartalmával, vagy ha a hiánypótlást az ajánlattevő nem megfelelően teljesítette, az ajánlatkérő az
eredeti ajánlatot veszi figyelembe az elbírálás során.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
- a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
- az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire
adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.

9. Számszaki hiba kezelése
Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, az ajánlat számszaki elemeinek
ellenőrzésekor nyilvánvaló számítási-, számszaki hibát talál az ajánlatban, akkor a Kbt. 71.§ (11)
bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint fog eljárni.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a felolvasólap helytelen kitöltését (nem a megadott
mennyiségi egység szerinti kitöltés, nettó helyett bruttó stb.) ajánlatkérő nem tudja számszaki
hibaként értelmezni!
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10. Kirívóan alacsony ár és irreális ajánlati elem kezelése
Ajánlatkérő a Kbt. 72.§ (1) bekezdés alapján tájékoztatást fog kérni azon ajánlattevőktől, akik
ajánlata aránytalanul alacsony árat tartalmaz az értékelésre kerülő, ellenszolgáltatásra vonatkozó
összegek tekintetében.
Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi tapasztalataira, szakmai
szervezetek állásfoglalásaira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére vagy a
közbeszerzést megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra
lesz figyelemmel.
Ajánlatkérő a válaszadással kapcsolatos feltételeket, tudnivalókat írásban fogja közölni az EKR-en
keresztül az érintett ajánlattevővel/ajánlattevőkkel. Az Ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére
álló iratok alapján a Kbt. 72. § (3) bekezdésében előírtak szerint jár el.
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és gazdasági
ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást!
Ajánlatkérő ezúton kívánja felhívni a figyelmet, hogy az aránytalanul alacsony árnak a gazdasági
ésszerűsséggel összeegyeztethető indokolását abban az esetben tudja maradéktalanul elfogadni, ha azt
ajánlattevő dokumentált módon teszi meg (pl. nem elegendő a kedvező piaci helyzetre,
kedvezményes árakra hivatkozni, hanem dokumentumot kell csatolni arra nézve, hogy az adott előny
valóban létezik, és ha igen, milyen feltételekkel, adott esetben számszerűsíthető).
Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlen vagy
túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt
kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat,
valamint írásbeli indokolást kér. Ajánlatkérő az ajánlattevő által adott indokolás, valamint részletes
elemzés alapján győződik meg az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ennek során írásban további
tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.

ÉRTESÍTÉS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL
1. Az eredmény kihirdetése
Az eljárásról a Kbt. előírásainak megfelelően írásbeli összegezés készül. Ajánlatkérő ezt az
összegezést küldi meg ajánlattevők részére egyidejűleg az EKR-en keresztül.. Az összegezés
megküldése jelenti az eredményhirdetést.

2. Eredménytelen eljárás
Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha a Kbt. 75.§ (1) bekezdésben meghatározott
bármelyik feltétel fennáll. Ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, amennyiben a
Kbt. 75.§ (2) bekezdésében meghatározott feltétel bármelyike bekövetkezik.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
A szerződés meghatározása
Vállalkozási szerződés.
Tárgya: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén

A szerződés időtartama
A szerződés határozott időtartamra jön létre.
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A szerződés a munkaterület átadásával egyidejűleg lép hatályba és legfeljebb 2019. március 31.
napjáig tart. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A szerződés megkötése
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, ha őt az összegezésben megjelölte.
Az eredményhirdetést követően az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel (szervezettel, személlyel)
írásban köti meg legkorábban az írásbeli összegezés megküldésének napját követő naptól számított öt
nap elteltével, legkésőbb pedig ugyanezen időponttól számított hatvan napon belül a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
A szerződés megkötésének időpontját (hatályba lépését) követően a nyertes ajánlattevőnek a feladat
teljesítését a szerződésben foglaltak szerint el kell kezdenie.
A szerződés hatálya kiterjed kötelező jelleggel az ajánlatban vállalt kötelezettségek teljesítésében
együttműködő partnerekre és alvállalkozókra.
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés
megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő akkor mentesül szerződéskötési
kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható
körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény
miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
A megvalósítás pénzügyi fedezetét Bélapátfalva Város Önkormányzatának költségvetése valamint a
Belügyminisztérium BMÖFTE/1-2/2018 azonosítószámú támogatási okirata alapján elnyert vissza
nem térítendő támogatás biztosítja.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az alakilag és tartalmilag is szabályos számlák kézhezvételét követő 30
napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 322/2015. (X.30)
Korm. rendelet 30-32. §-ainak alkalmazásával. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben
meghatározott valamely feladata teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenérték megfizetésére
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § bekezdésének előírásait is alkalmazni kell.
Nyertes ajánlattevő (mint Vállalkozó) az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő
(mint Megrendelő) által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és
azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt teljesítést igazoló bizonylat.
Késedelmes fizetés vonatkozásában a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az
adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező beruházás műemlékvédelmi engedélyköteles, amelyre tekintettel az
ÁFA megfizetése a fordított adózási rend szabályainak megfelelően történik.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésére való tekintettel a szerződésben foglalt – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 10%-ának megfelelő
összegű előleg igénybevételét biztosítja nyertes Ajánlattevő részére. A kifizetett előleg a
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részszámlákból és a végszámlákból teljesítés arányosan kerül levonásra. Az előlegszámla az építési
munkaterület átadásával egyidejűleg nyújtható be.
Nyertes Ajánlattevő jogosult 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására az alábbiak szerint:
c) A részszámla 50%-os műszaki készültség elérésekor nyújtható be, mértéke a nettó vállalkozói
díj 50%-a.
d) A végszámla 100%-os műszaki készültség elérésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres
lezárását követően nyújtható be. Mértéke a teljes nettó vállalkozói díj részszámla és igénybe
vett előleg összegével csökkentett mértéke.
A műszaki készültséget megrendelő műszaki ellenőre a teljesítésigazoláson igazolja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Szerződéses biztosítékok
1. Kötbér
Nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-ában foglaltaknak megfelelően pénz fizetésére kötelezi magát arra
az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési
kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelmi kötbér: Mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 0,2% minden késedelmes naptári nap után. A
késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a nettó vállalkozói díj 4 %-át.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke a megrendelő által érvényesített késedelmi kötbér mértékével
csökkentett teljes nettó vállalkozói díj 20%-a.
A kötbér fizetési kötelezettség részletszabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza. A késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető a
meghiúsulási kötbérbe a korábban érvényesített késedelmi kötbér összege beszámításra kerül.
2. Jótállás
Ajánlatkérő a kivitelezési munkára legalább 36 hónap teljes körű jótállást ír elő. A jótállási idő
értékelési szempont, ezért annak mértéke nyertes ajánlattevő ajánlata szerint került a szerződésben
rögzítésre. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja.

A szerződés módosítása
A szerződés módosítására – indokolt esetben – kizárólag a Kbt. 141.§ rendelkezései szerint van
lehetőség. A módosítás szükségességét írásban indokolni kell, amelyet ajánlatkérő műszaki ellenőre
igazol.

Tájékoztatás a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokról
Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakkal összhangban előírja, hogy az ajánlattevő
tájékozódjon az ajánlattétel során a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Erre
vonatkozó információkról az alábbi szervezetektől lehet tájékoztatást kérni:
Pénzügyminisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
www.ommf.gov.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Tel: +36 1 476 1100
www.antsz.hu
Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
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3300 Eger, Kossuth Lajos út 11
Tel: 06 36 511 910
Nemzeti Adó és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
www.nav.gov.hu
Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Megyei Adó és Vámigazgatósága
3300 Eger, Eszterházy tér 3-4.
Tel: 06 36 522 600
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős
Államtitkárság
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Tel: 06 1 795 1860
E-mail: tarsadalmifelzarkoztatas@emmi.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a
1539 Pf. 675
Tel.: 06 (1) 224 9100
Email: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
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3. RÉSZ: AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ
DOKUMENTUMOK
Felolvasólap
Ajánlattételi nyilatkozat
Ajánlattevő nyilatkozata alvállalkozók
igénybevételéről
Ajánlattevő nyilatkozata kapacitást nyújtó
szervezetekről

EKR
EKR
Külön
csatolandó
Külön
csatolandó
Külön
csatolandó

Nyilatkozat Kktv. szerinti minősítésről

Külön
csatolandó

Közös ajánlattevők nyilatkozata

Nyilatkozat kizáró okokról
Nyilatkozatok,
igazolások

<adott esetben>
<kötelező>
<adott esetben>
<kötelező>
<kötelező>

Nyilatkozat alkalmassági feltételekről

EKR
Külön
csatolandó

Nyilatkozat a pénzmosásról szóló törvény
alapján

EKR

<kötelező>

Ajánlattevő nyilatkozata üzleti titokról
Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
Nyilatkozat az idegen nyelvű dokumentumok
fordításáról
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Csatolandó cégokmányok nyilatkozatok
Cégokmányok

<kötelező>
<kötelező>

Nyilatkozat az el nem bírált változásbejegyzési
kérelemről

<kötelező>

Külön
csatolandó
Külön
csatolandó
Külön
csatolandó
Külön
csatolandó
Külön
csatolandó

<adott esetben>

EKR

<kötelező>

<kötelező>
<kötelező>

<kötelező>
<kötelező>

Külön
<adott esetben>
csatolandó
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján, az ajánlatkérő felhívására benyújtandó dokumentumok
M/1 alkalmassági feltételt igazoló
Külön
<felhívásra
dokumentumok
csatolandó
kötelező>
Alkalmasság
igazolása
M/2 alkalmassági feltételt igazoló
Külön
<felhívásra
dokumentumok
csatolandó
kötelező>
Meghatalmazás minta

Ajánlatkérő a nyilatkozatok lábjegyzetében közli a kitöltéssel kapcsolatos információkat,
iránymutatásokat, ezért kérjük, azokat figyelmesen átolvasni szíveskedjenek.
Minden dokumentumban a <> jelzéssel ellátott részeket ki kell tölteni.
Ahol ajánlatkérő jelölőnégyzetet helyezett el a nyilatkozatban, dupla kattintással "alapérték" "jelölt"
szöveg választásával ki lehet jelölni.
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1. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Felolvasólap

Tárgya: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell benyújtani.
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2. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Ajánlattételi nyilatkozat
(Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerint)

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell benyújtani
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3. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén

Közös ajánlattevők nyilatkozata
(Kbt. 35.§ (1)-(7) bekezdése szerint)
Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
A fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a(z) <cég neve> (<székhely>) valamint a(z) <cég neve>
(<székhely>) a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben
történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges
képviseletet is a <cég neve> <képviselő neve> teljes joggal jogosult. Egymás közötti és külső
jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:29. §ában és 6:30. § -ában foglaltak irányadóak.
Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunkban foglalt
tevékenységekkel kapcsolatban, miután a szolgáltatás nem osztható, egyetemleges felelősséget
vállalunk. (Ptk. 6:29. §) továbbá a szerződés teljesítéséért Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelünk.
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapodás
tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk1.
<helység>, 2018. <hónap> <nap>

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

1

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a Konzorciumi megállapodást. A közös ajánlattételre a Kbt.
35.§-ának rendelkezései irányadók. Ezt a nyilatkozatot csak közös ajánlattétel esetén kell csatolni.
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4. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Ajánlattevő nyilatkozata alvállalkozók igénybevételéről
(a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint)

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve> nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom2,
a)

hogy cégünk a közbeszerzés alábbi részének teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe:
A közbeszerzés azon része,
amelynek teljesítésében alvállalkozó
közreműködik

b)

Az ismert alvállalkozók
megnevezése (név, székhely,
adószám)

hogy cégünk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót.

<helység>, 2018. <hónap> <nap>

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

2

Az a), vagy a b) pont után a jelölőnégyzetben kérjük X-el jelölni a megfelelő pontot. Az a) pont kitöltése estén kérjük a
táblázatot értelem szerűen kitölteni. A táblázat szabadon bővíthető.
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5. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Ajánlattevő nyilatkozata kapacitást nyújtó szervezetről
(Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint)3

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye>4 nevében nyilatkozattételre
jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az alkalmasságot nyújtó gazdasági szereplő kapacitására az
alábbi eseteknek megfelelő módon támaszkodunk5:
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet:
<szervezet neve, székhelye>
Alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek igazolására e szervezet erőforrásaira
támaszkodunk: Ajánlattételi felhívás
pontja szerinti alkalmassági követelmény
Az alkalmasság igazolására bevont szervezet a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
céljából került feltüntetésre, ezért a Ptk. 6:419.§-a alapján e szervezet kezesként felel az
ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésnek elmaradásával, vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására bevont szervezet a rendelkezésre álló szakember(ek) szakmai
tapasztalatának igazolására került bevonásra, ezért e szervezet a Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján
részt vesz a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására bevont szervezet a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja igazolására került
bevonásra, ezért e szervezet a Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján részt vesz a teljesítésben.
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben (előszerződésben) vállalt
kötelezettségvállaló nyilatkozatát a szerződés időtartama alatt a teljesítéséhez rendelkezésre álló
erőforrásokról az ajánlat
oldalán csatoljuk.
<helység>, 2018. <hónap> <nap>

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

3

Abban az esetben kell kitölteni és az ajánlatban megpályázott részajánlatonként csatolni, ha az ajánlattevő az alkalmassági
követelménynek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni.
4
Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és valamennyi
ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni.
5
A megfelelő rész kitöltendő, oly módon, hogy az szervezet bevonásának módját – amennyiben releváns – -ben kérjük X-el
jelölni.
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6. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Nyilatkozat a Kktv. szerinti minősítésről
(A Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint)6

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye> nevében nyilatkozattételre
jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (Kktv) szerint7:
mikro-, vagy
kis-, vagy
középvállalkozásnak minősül,
nem tartozik a fenti törvény hatálya alá8.
<helység>, 2018. <hónap> <nap>

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

6

Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tagra vonatkozóan külön-külön kitöltendő és benyújtandó!
A mikró-, kis-, és középvállalkozások meghatározását a Kktv. 3.§ (1)-(4) bekezdése tartalmazza.
8
Megfelelő részt kérjük a rész előtti -ben X-szel jelölni.
7
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7. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Nyilatkozat kizáró okokról

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye>9 nevében nyilatkozattételre
jogosult képviselő büntetőjogi felelőségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Nyilatkozom továbbá, hogy társaságunkban nincs olyan természetes személy, akivel szemben a Kbt.
62.§. (2) bekezdés a) és b) pontban foglalt kizáró ok fennáll.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általam képviselt gazdasági szereplő alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
<helység>, 2018. <hónap> <nap>

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

9

Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag részéről külön-külön kitöltendő és benyújtandó nyilatkozat!
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8. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Nyilatkozat alkalmassági feltételekről

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z)10
a)
b)

<gazdasági szereplő neve, székhelye> mint ajánlattevő
vagy
<gazdasági szereplő neve, székhelye> mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy társaságunk a M/1 műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel, nyertességünk
esetén az alkalmasság igazolását alátámasztó dokumentumokat teljes kűrűen csatoljuk.
<helység>, 2018. <hónap> <nap>

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

Kérjük az a)-b) pont utáni -ben X-el jelölni, hogy az ajánlattevő, vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
igazolja az alkalmasságot. A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján közös ajánlattevők közül elég, ha egy megfelel az alkalmassági
feltételnek. Elegendő annak a tagnak kitölteni és benyújtani, aki a referenciát nyújtja. Amennyiben a konzorciumi tagok
együttesen kívánnak megfelelni, minden referenciát adó gazdasági szereplőnek külön-külön kell a nyilatkozatot
kitölteni és az ajánlatban csatolni. Abban az esetben, ha ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplőnek kell az adott pont tekintetében a nyilatkozatot kitölteni
és aláírnia.
10
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9. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Nyilatkozat a pénzmosásról szóló törvény alapján
(a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében)

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell benyújtani.
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10. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén

Ajánlattevő nyilatkozata üzleti titokról
Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye>11 nevében nyilatkozattételre
jogosult képviselő kijelentem12,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás során keletkező dokumentumok kivétel nélkül és teljes
terjedelmében nyilvánosságra hozhatók, azokban üzleti titkot képező, és ezáltal védendő
információk nem találhatók.
hogy, az alább megnevezett iratokat elkülönített módon, üzleti titokként helyeztük el az
ajánlatban, kérjük ezeknek üzleti titokként való kezelését:
Irat megnevezése

Üzleti tikot tartalmazó oldal(ak)

Az üzleti titkot tartalmazó iratokról a részletes indokolást az ajánlat

oldalán csatoljuk.

<helység>, 2018. <hónap> <nap>

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

11

Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és valamennyi
ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni.
12
A megfelelő részt kérjük a -ben X-szel jelölni. Az üzleti titok fogalmát az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV
törvény tartalmazza. Az üzleti titkot tartalmazó irathoz ajánlattevő részletes indokolást köteles csatolni a Kbt. 44.§ (1)
bekezdése szerint!

33

12. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén

Nyilatkozat felelősségbiztosításról
Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye>13 nevében nyilatkozattételre
jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a szerződés megkötésének időpontjáig bemutatjuk az eljárást megindító felhívásban előírt
mértékű (építés- és szerelésbiztosítás – C.A.R., vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítási kötvényt.
<helység>, 2018. <hónap> <nap>

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

13

Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és valamennyi
ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni.
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13. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Nyilatkozat az idegen nyelvű dokumentumok fordításáról

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye>14 nevében nyilatkozattételre
jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy az alábbi dokumentumokat nem Magyar nyelven nyújtottuk be ajánlatunkban:
Dokumentum megnevezése

Nyelv megadása

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett dokumentum(ok) magyar nyelvű fordítását az ajánlat
<oldalszám> oldalán csatoljuk, amelynek hitelességéért felelősséget vállalunk.
<helység>, 2018. <hónap> <nap>.

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

14

Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag, vagy a Konzorcium megnevezését kell feltüntetni, és valamennyi
ajánlattevőnek, vagy a Konzorcium vezetőjének kell aláírni.
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14. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve, székhelye>15 nevében nyilatkozattételre
jogosult képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy a Kbt. 25.§. (4) bekezdésében maghatározott összeférhetetlenségi ok társaságunkkal, illetve az
igénybe venni kívánt alvállalkozókkal és alkalmasságot igazoló szervezetekkel szemben nem áll fenn.
<helység>, 2018. <hónap> <nap>.

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

15

Közös ajánlattétel esetén valamennyi társult tag részéről külön-külön kitöltendő és benyújtandó!
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15. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Csatolandó cégokmányok

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
A cégokmányokat az alábbiak szerint kell az ajánlatban csatolni:16
−

az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintáinak másolati
példánya,

−

a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az
erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás
példánya,

−

a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás.

16

Az itt megjelölt cégokmányokat (aláírási címpéldány, meghatalmazás, nyilatkozat az el nem bírált kérelmekről) közös
ajánlattétel esetén az összes ajánlattevőnek és – bevonásuk esetén – az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezeteknek külön-külön kell csatolni!
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16.
dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelemről

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell benyújtani.
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17. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Meghatalmazás

Tárgy: Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén
Alulírott <meghatalmazó neve> (anyja neve: lakcím: ) mint a(z) <ajánlattevő neve> <meghatalmazó
beosztása>, ezennel17
meghatalmazom
<meghatalmazott neve>-t (anyja neve: lakcím: ), mint a <ajánlattevő neve> <meghatalmazott
beosztása>, hogy a jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatot a cég nevében aláírja, a képviseleti és
kötelezettségvállalási jogot gyakorolja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, nevemben és helyettem
eljárjon.
<helység>, 2018. <hónap> <nap>.

meghatalmazó

Meghatalmazott

Tanú aláírás:

Tanú aláírás:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Személyi ig.
szám:

Személyi ig.
szám:

17

Abban az esetben kell kitölteni és csatolni, ha az ajánlat dokumentumait a cégjegyzésre jogosult által meghatalmazott
személy írja alá. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
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18. dokumentum

Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város
területén
Referencianyilatkozat

Tárgy: Belterületi utak felújítása Bélapátfalva Város területén
Alulírott <képviselő neve>, mint a(z) <ajánlattevő neve>18 nevében nyilatkozattételre jogosult
képviselő büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m19,
hogy az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 96 hónapban
befejezett közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb építési beruházásaink az alábbiak voltak.
A szerződést
kötő másik fél
neve

A teljesítés helye

A kivitelezéssel
érintett úton
végzett felújítási
munkák m2-ben
meghatározva

A teljesítés kezdő
és befejező
időpontja
(év/hónap/nap)

a kivitelezéssel
érintett út közút
(igen/nem)

A szerződést kötő másik fél referenciaigazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3)
bekezdése alapján jelen nyilatkozathoz csatoljuk.
<helység>, 2018. <hónap> <nap>.

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak), vagy az aláírásra
meghatalmazott(ak) részéről

18

Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő részéről –adott esetben a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről – benyújtandó dokumentum!
19

A nyilatkozatot kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani. A nyilatkozathoz csatolni
kell a szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolást olyan tartalommal, hogy abból za alkalmassági feltételnek
történő megfelelés megállapítható legyen.
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4. RÉSZ: MŰSZAKI TARTALOM
Műszaki leírás
Bélapátfalva Mártírok útja U-2 út a 0+000-0+072 szelvények közötti szakasza, U-3 út 0+0000+100 szelvények közötti szakasza, U-4 út útépítés, A-1 árok építés, valamint U-1 út és
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca útfelújítás
közbeszerzési eljárásához
Bélapátfalva Mártírok és Felszabadulás utcák útépítésére vonatkozó építési engedély szerint az utak
ütemezve építhetők. Jelen építési ütemben az Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda KFT 25-2014 sz.
terve alapján az U-2 út 0+000-0+072 szelvények között, U-3 út 0+000-0+100 szelvények között és az
U-4 út épül meg.
Az U-2 út a 0+000-0+071 szelvények között 4,5 m széles, a 0+071-0+100 szelvények között, az U-3
út és az U-4 út 4,0 m széles. Mindkét oldalon K szegély és 0,75 m padka csatlakozik az aszfalt
burkolathoz. A burkolatok rétegrendje: 20 cm homokos kavics, 15 cm XO(b)H C12-240FN beton
útalap, 6 cm AC-22 aszfalt kötőréteg, 4 cm aszfalt kopóréteg.
Az utak vízelvezetésére CS-2-0 csapadékvíz csatorna, 200 m burkolt árok és 61,0 m 40 cm széles
beton vízelvezető folyóka épül. Az árokburkolathoz a betonlapokat az Önkormányzat biztosítja.
Az U-1 úton és a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában útfelújítás készül.
A felújítás műszaki tartalma az U-1 úton: megsüllyedt részen burkolat csere, elsározódott útpálya
takarítása, IT-5 itatott aszfaltmakadám burkolat készítése, kétoldali padkanyesés, kétoldali nemesített
padka készítése.
A felújítás műszaki tartalma a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában: megsüllyedt részen burkolat csere,
elsározódott útpálya takarítása, IT-5 itatott aszfaltmakadám burkolat készítése, 5+1 cm AC-11 aszfalt
kopóréteg készítése, kétoldali padkanyesés, kétoldali nemesített padka készítése.
Épül összesen: 72+100+62=234 m útépítés
93 m csapadékvíz csatorna
62 m 40 cm széles beton folyóka
200 m burkolt árok
750 m2 útfelújítás

2018. július 17.
Vendrei Mária
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5. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
A Bélapátfalva Város Önkormányzata (székhely:........................, adószám:..........................., törzsszám:
...................., bankszámla szám: .......... BANK ........................................., képviseli: Ferencz Péter polgármester ,
mint Megrendelő,
másrészről:
…………………Társaság
(székhely:……………………...,
adószám:…………………., bankszámlaszám:……………………….

cégjegyzékszám:………………….,
képviseli: ………………….. ) mint

vállalkozó a továbbiakban Vállalkozó,
együttesen mint Felek között alulírott napon, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Megrendelő Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén tárgyban a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le.
A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásaként kerül jelen vállalkozási szerződés megkötésre a nyertes
ajánlattevővel.
Felek jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi
felhívása és ajánlattételi dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik
meg.
A fenti dokumentumok a szerződés aláírását követően a szerződés elválaszthatatlan részévé válnak (I. melléklet).
A dokumentumokban előforduló ellentmondások esetén azokat a következő sorrend szerint kell figyelembe
venni: jelen vállalkozási szerződés, az ajánlatkérő által kibocsátott ajánlati felhívás és dokumentáció, a
kiegészítő tájékoztatások, a nyertes ajánlattevő ajánlata.

1.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Útfelújítási munkálatok elvégzése Bélapátfalva Város területén20
1.
2.
1.2.

rész: Bajcsy-Zsilinszky u. felújítása
rész: Mártírok u. felújítása

Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentációt és az abban foglalt műszaki leírást
áttanulmányozta, azzal szemben észrevételt, kifogást nem támasztott.

2.
2.1.

A vállalkozói díj és annak kifizetése

A vállalkozói díj a Vállalkozó ajánlatában meghatározott összeg. Vállalkozó a tárgyi munka elvégzését
az alábbi, a teljesítési határidő figyelembe vételével prognosztizált átalányáras vállalkozói díj ellenében
vállalja21:
1. rész: Nettó ,-Ft, azaz betűvel …………………….forint,
2. rész: Nettó ,-Ft, azaz betűvel …………………….forint,

20
21

Az elnyert rész szerint kitöltendő, adott esetben a további rész kihúzandó.
Az elnyert rész szerint kitöltendő, adott esetben a további rész kihúzandó.
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Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj után fizetendő ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően a
fordított adózás szabályai szerint kerül bevallásra és megfizetésre.
2.2.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a szerződés minden vállalkozói feltételének
teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és
műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a költségvetés, vagy a felsorolt
kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól.

2.3.

A vállalkozói díj magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag,- berendezés és
szállítási költséget, a bér,-és járulékos bérköltségeket, továbbá mindazon költséget és díjat, ami a
szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, szabályos teljesítéshez és beüzemeléshez, a
hitelesítéshez szükséges, valamint az esetleges szellemi termékek vagyoni értékű jogainak átadásának
díját is, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet.

2.4.

Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj az alábbi forrásokból kerül finanszírozása:
nettó ……………………..Ft összeg, a Belügyminisztérium által BMÖFTE/1-2/2018 azonosítószámú
támogatási szerződés alapján támogatási forrásból22
nettó ………………….. Ft összeg Bélapátfalva Város Önkormányzatának költségvetési forrásából.

2.5.

Számlázás
2.5.1.

Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkák elvégzése során, 1 db előlegszámla, 1 db
részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az előlegszámla a teljes nettó vállalkozói
díj legfeljebb 10%-a, a részszámla a teljes nettó vállalkozói díj 50%-a a végszámla az igénybe
vett előleg és részszámla értékével csökkentett összeg. Az előlegszámla a munkaterület
átadásával egyidejűleg nyújtható be. Az első részszáma 50%-os műszaki készültség elérésekor
állítható ki. A végszámla a műszaki átadás-átvétellelt követően kerülhet kiállításra.

2.5.2.

A műszaki készültséget megrendelő műszaki ellenőre a teljesítésigazoláson igazolja.

2.5.3.

Vállalkozó a benyújtásra kerülő számlák mellé az alábbi dokumentumokat köteles csatolni:
a) a teljesítés-igazolás egy eredeti példányát,
b) számlarészletezőt
c) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példányát, (csak a végszámla kiállítása
esetén)
d.) Vállalkozó Kbt. 135. §(3) bekezdését is figyelembe véve, az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rend. (a továbbiakban: Korm. rend. )
32/A. §-ban foglaltak szerinti nyilatkozatot

2.7.

Felek rögzítik, hogy a műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számlák kiegyenlítésére, a Ptk. 6: 130. §
(1), (2) bek-e alapján, a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor.

2.8.

Felek rögzítik, hogy a szerződés ellenértékének megfizetése a Korm. rend. 32/A §-a alapján történik,
figyelemmel, a Kbt. 135. § (3) bekezdésére. Megrendelő a vállalkozói, illetőleg az alvállalkozói
teljesítés ellenértékét Vállalkozó részére utalja át.
3.

Teljesítési határidő

3.1.

Megrendelő a munkaterületet – munkavégzésre alkalmas állapotban – szerződés hatályba lépésének
napján adja át a Vállalkozó részére.

3.2.

A kivitelezési határidő első napja a munkaterület átadásának időpontja. A teljes kivitelezési munka
megvalósításának határideje: 2019.03.31.

3.3.

Megrendelő kijelenti, hogy előteljesítést elfogad.
4.

A teljesítés helye23

1. rész: Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky u. …… hrsz.
22
23

Az első rész esetében kitöltendő, 2. rész esetében kihúzandó.
A nyertes rész szerint kitöltendő, adott esetben a további rész kihúzandó.
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2. rész: Bélapátfalva, Mártírok u. ……. hrsz.
5.

Az építési beruházás teljesítése

5.1.

A kivitelezés megkezdése a munkaterület átadás-átvételével történik, amelyet az építési naplóban, vagy
külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni a Feleknek. Vállalkozó a munkaterületről állagfelmérést készít.
Megrendelő a munkaterület átadás-átvétele során közli Vállalkozóval a terület használatára vonatkozó
engedélyek feltételeit.

5.2.

A szerződésszerű teljesítéshez szükséges hiányzó vagy lejárt határidejű közműnyilatkozatok,
szakhatósági engedélyek beszerzése, illetve meghosszabbítása, továbbá a megvalósításhoz szükséges
egyéb részlettervek elkészíttetése a Vállalkozó feladatát képezi, az ezzel kapcsolatos költségek
Vállalkozót terhelik.

5.3.

Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
szerint építési naplót vezetni, ebben rögzítenie kell minden olyan feltételt és állapotot, amely a
létesítmény megvalósításával kapcsolatos. Az építési naplóba való bejegyzésre Megrendelő részéről a
Szerződés 13. 1. pontban meghatározott, illetve az általuk írásban megbízott személyek jogosultak.
Felek 5 (öt) napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot.
Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, stb.) a Megrendelőt
tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ideértve az utasítást is) felhívni.
Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel a naplóbejegyzésen túlmenően is
azonnal - rövid úton (telefonon, e-mailben stb.) – közölni, és ezt a naplóba bejegyezni.

5.4.

Felek a szabványoknak és az érvényben lévő rendeleteknek megfelelő teljesítésben állapodnak meg,
ellenkező esetben a teljesítés hibásnak minősül.

5.5.

Többletmunka:
Felek megállapodnak abban, hogy a Ptk. 6:244. § (1) bek.-étől eltérően, a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rend. 2.§ e) pontja alapján többletmunka alatt kizárólag a szerződéskötés alapjául szolgáló
dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a vállalkozói díjban figyelembe nem vett munkákat,
illetve a szerződéskötés alapjául szolgáló dokumentációban nem szereplő, de megfelelő gondosság
mellett előre látható és a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkákat értik. A
többletmunka ellenértékére a Vállalkozó nem jogosult, figyelemmel arra, hogy a vállalkozói díj
átalányáron került meghatározásra.

5.6.

Pótmunka:
5.6.1.

Kivitelező köteles elvégezni azokat a műszakilag szükséges és a jelen szerződés megkötésekormegfelelő gondosság mellett,- előre nem látható munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény
rendeltetésszerűen és biztonságosan nem használható. A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag
megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése
nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Vállalkozó az átalányáron meghatározott
vállalkozói díjon felül pótmunka ellenértékét igényelheti.

5.6.2.

Ha a jelen Szerződésben, illetve a tervdokumentációban foglaltakhoz képest a kivitelezés során
pótmunkák merülnek fel, arról a Vállalkozónak soron kívül – de legkésőbb a felmerülést
követő 5 napon belül – írásban és a költségek kimunkálásával együtt tájékoztatnia kell
Megrendelőt (megrendelői felülvizsgálat, jóváhagyás vagy elutasítás céljából).

5.6.3.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő nevében pótmunkát kizárólag a jelen szerződést
aláíró személy jogosult megrendelni.

5.6.4.

A pótmunkáról Vállalkozó köteles külön ajánlatot benyújtani a Megrendelő részére, amely
ajánlatot a Megrendelő jogosult 5 munkanapon belül felülvizsgálni és annak eredményét
Vállalkozóval írásban közölni, megjelölve az észrevételeket, módosítási javaslatokat határidő
tűzésével. Ha Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a munkákat saját
felelősségére végzi el, akkor a beépítéssel kapcsolatos összes költség és felelősség
továbbiakban a Vállalkozót terheli, azaz későbbiekben Vállalkozó az ilyen irányú költségeit a
Megrendelő felé nem érvényesítheti. A kivitelezés ellenőrzése során fellelt el nem végzett
munkák díját, illetve anyagköltségét Megrendelő jogosult a Vállalkozó végszámlájával
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szemben beszámítani. Megrendelő köteles a pótmunkára vonatkozó ajánlatot legkésőbb 5
munkanapon belül felülvizsgálni és a pótmunkát megrendelni.
5.6.5.

Megrendelő által a fenti okokból adódóan megrendelt feladat esetén a Vállalkozó a megrendelt
munkára elkészíti költségvetését tételesen beárazva, megjelölve benne, hogy mely munkákat,
tételeket végez el azokból az alvállalkozója. Megrendelő illetve műszaki ellenőre valamint a
tervező felülvizsgálja az elkészített költségvetést és javítja, egyezteti a Vállalkozóval és
amennyiben elfogadható, akkor megrendeli a munkák elvégzését. A munkák elvégzéséről a
Vállalkozó köteles tételes felmérési naplót készíteni. Megrendelő illetve műszaki ellenőre,
valamint a tervező a tételes felmérési naplót felülvizsgálja, szükség esetén javítja. A felmérési
napló elfogadását és leigazolását követően a műszaki ellenőr kiállítja a teljesítésigazolást, mely
alapján Vállalkozó jogosult a számlát benyújtani.

5.6.6.

Szerződést kötő felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén
határozzák meg:
• Vállalkozó nyertes ajánlatának mellékletében beárazott tételes költségvetés, amennyiben
tartalmaz az elvégzendő munkának megfeleltethető tételt,
• Amennyiben a beárazott költségvetésben nem szerepel az elvégzendő munkának
megfeleltethető tétel, akkor a TERC programrendszert kell alkalmazni a költségvetés
elkészítéséhez.

5.6.7.

A Megrendelő, vagy a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt megelőzően jogosult írásban a
pótmunka igényt jelezni. Az ezt követő egyeztetésen Felek megállapodnak a pótmunka
szükségességében, annak időbeli ütemezésében és költségigényében. Az egyeztetésről Felek
jegyzőkönyvet állítanak ki.

5.6.8.

Felek rögzítik, hogy a pótmunkák elrendelése automatikusan nem eredményezheti a szerződés
3.2. pontja szerinti teljesítési határidő módosítását.

5.7.

Megrendelő jogosult a beruházás teljes időszaka alatt annak megvalósulásáról, tájékoztatást,
felvilágosítást kérni, Vállalkozó pedig köteles tűrni Megrendelő által szükségesnek tartott, valamint a
jogszabályokban meghatározott ellenőrzések elvégzését. Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés
jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem
megfelelően ellenőrizte.

5.8.

Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés során törekszik a költségkímélő beszerzési lehetőségek
feltárására. Amennyiben nem tesz eleget ezen kötelezettségvállalásának, illetve azt szándékosan vagy
gondatlanul megszegi, és ezáltal indokolatlan költségnövekedést okoz, úgy ezen költségtöbbletet
Megrendelővel szemben nem érvényesítheti, az ily módon keletkezett költségnövekedés teljes
egészében a Vállalkozót terheli.

5.9.

A Vállalkozó ajánlatában szereplő, de a megvalósítás időszakában nem beszerezhető termékek
kiválasztásánál, a minőségi színvonalában és paramétereiben egyenértékű anyagok, illetve termékek
kiválasztási joga a Megrendelőt illeti meg. A termékváltás miatt Vállalkozó pótköltséget nem
érvényesíthet.

5.10.

A Szerződés teljesítése a kivitelezési munkák hiba- és hiánymentes megvalósításával, a létesítmény
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával, valamint a 14.4 pontban rögzített feltételeknek megfelelő
biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátásával történik.
6.

6.1.

Műszaki átadás-átvétel

A Szerződésben foglalt munkák befejezését Vállalkozónak legkésőbb a teljesítési határidő időpontját
megelőző 15 nappal korábban, írásban kell közölnie a Megrendelővel (a kivitelezési munkát készre kell
jelentenie a Vállalkozónak). Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés-igazolás)
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban köteles nyilatkozni. A műszaki átadás-átvételi
eljárás időpontját a Megrendelő tűzi ki, értesítve valamennyi érintett személyt, illetve szervezetet.
Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárást 10 belül köteles befejezni.
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6.2.

Megrendelő csak hiba - és hiánymentes teljesítést fogad el, ezért Vállalkozónak a munkát
használatbavételre és rendeltetésszerű használatra minden tekintetben alkalmas megvalósítással kell a
Megrendelő részére átadni, a szükséges próbaüzemek elvégzésével együtt.

6.3.

Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás és az üzembe-helyezés sikeres lebonyolítása érdekében
köteles a műszaki átvételhez és a használatbavételhez szükséges dokumentumokat (terveket,
hozzájáruló nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket, stb.) a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán
Megrendelő részére – jegyzék szerint – átadni, az alábbi tartalommal:
-

-

Kivitelezői nyilatkozat és felelős műszaki vezetői nyilatkozat (2-2 példányban).
A műszaki átadás-átvételi és a használatba vételi engedély kiadásához szükséges hatóságok,
illetve szakhatóságok, közműszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatai (1 példány eredeti és 1
példány másolatban).
Építési hulladék nyilvántartó lap, illetve a hulladékot kezelő átvételi igazolása.
Bontási hulladék nyilvántartó lap, illetve a hulladékot kezelő átvételi igazolása.
Veszélyes hulladék keletkezése esetén veszélyes hulladék nyilvántartó lap, illetve a veszélyes
hulladékot kezelő átvételi igazolása.
Megvalósulási tervdokumentáció papír alapon és elektronikus adathordozón (2 példányban).
A kivitelezés során alkalmazott műszerek hitelesítésének dokumentumai (ISO előírások szerint).
A beépített anyagok és szerkezetek ÉMI alkalmazási engedélye.

6.4.

A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását Megrendelő nem tagadhatja meg, ha az átvétel során
olyan jelentéktelen hibákat, illetve hiányosságokat tapasztal, amelyek más hibákkal, hiányokkal
összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a
létesítmény rendeltetésszerű használatát. Ellenkező esetben, ha bármilyen üzemeltetést gátló hiba vagy
hiányosság tapasztalható, akkor Megrendelő meghiúsítja a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítását,
és alkalmazza Szerződés 9. pontjában rögzített (a Vállalkozó késedelmére, illetve a hibás teljesítésére
kikötött) jogkövetkezményeket. Az átadás-átvételi eljárás lezárására, valamint a vállalkozói végszámla
benyújtására csak hiba- és hiánymentes teljesítés esetén kerülhet sor, a Szerződés 14.4. pontjában vállalt
biztosíték dokumentálásával.

6.5.

A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet szükséges felvenni, abban fel kell tüntetni a
Megrendelő, illetve más érdekelt által észlelt hibákat, hiányosságokat, valamint azok javítási, illetve
pótlási határidejét.
7.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

7.1.

Megrendelő biztosítja a feladat teljesítéséhez szükséges zavartalan munkafeltételeket.

7.2.

Megrendelő köteles a munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentációt a vállalkozó rendelkezésére
bocsátani és a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni. A kivitelezési munkák megkezdése előtt
Megrendelő a birtokában lévő építési- és egyéb szakhatóság(ok) engedélyeinek, nyilatkozatainak,
illetve hozzájárulásainak a másolatát 1-1 példányban térítés nélkül átadja a Vállalkozó részére.

7.3.

A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr a munkák teljesítése folyamatát elősegíti és
ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, műszaki tartalom, kiviteli tervben előírtak, hatósági előírások,
szabványok szerződések betartását.

7.4.

A Megrendelő feladata különösen:
-

7.5.

kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése
a kivitelezés szakszerűségének ellenőrzése
építési napló megnyitása, lezárása és ellenőrzése
munkák eltakarása előtt azok mennyiségi, minőségi ellenőrzése
átadás-átvételi eljárásban való részvétel

Megrendelő a szerződés teljesítését a munka befejezéséig szükség szerint, de legalább 7 naponként
ellenőrzi, illetve ellenőrizteti. A feladat ellátásához a Megrendelő, illetve meghatalmazottjaik részére
Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad bejárást.
8.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei
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8.1.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ajánlattételi felhívása, ajánlattételi
dokumentációja, a dokumentáció részét képező műszaki leírás valamint a kiviteli tervek és a tételes
költségvetés alapján az építési beruházást teljes körűen megvalósítja, valamint biztosítja a beruházás
megvalósításához szükséges valamennyi anyagot, eszközt, berendezést és felszerelést.

8.2.

Vállalkozó köteles a Megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt
megvizsgálni és a Megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv
valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó
késedelem nélkül köteles erről Megrendelőt tájékoztatni.

8.3.

Vállalkozó köteles biztosítani a megvalósításhoz szükséges felügyeletet, munkaerőt, anyagot,
telephelyet, a munkavégzéshez szükséges mérőeszközöket, műszereket, valamint a munka- és
balesetvédelmi védőeszközöket, továbbá minden egyéb dolgot – legyen az ideiglenes vagy állandó
jellegű – amely a beruházás elvégzéséhez, illetve a fellelt hibák kijavításához nélkülözhetetlen.

8.4.

Vállalkozó további feladata a kivitelezés során a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások, illetve a
biztonságtechnikai rendszabályok fokozott betartása és betartatása, a műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásáig a munkaterület őrzése a felvonulási területek és a szállítási utak biztosításával.

8.5.

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szolgáltatott dolgokról (műszaki berendezésekről, rendszerekről)
a használathoz, illetve a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást (írásban, magyar nyelven) megadnia
legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.
Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt az ellenőrzés érdekében
előzetesen - megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban - a tervezett beépítésről értesíteni.

8.6.

Vállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentációból a jelen Szerződés másolatából 1-1 példányt a
helyszínen tartani, valamint az építési napló kivitelezés helyszínén való hozzáférést biztosítani úgy,
hogy azok Megrendelő képviselői számára bármikor elérhetők legyenek.

8.7.

Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
szerepel. Nyilvántartási száma:…………………

8.8.

Vállalkozó feladata különösen:
-

8.9.

a munkaterület átvétele a munka megkezdésekor
építési napló –főnapló - megnyitása, vezetése és lezárása
a munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék tárolása és elszállítása
annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik erre
jogosultsággal rendelkeznek
a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok kiállítása, az alkalmazott építési
termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása, műszaki átadás – átvételi
tervdokumentáció, megvalósulási dokumentáció készítése
a munka befejezésekor a munkaterület visszaadása a Megrendelő részére

Vállalkozó köteles megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezni a 322/2015 (X.30..) Kormányrendelet
26 . §-a alapján. A felelősségbiztosítást Vállalkozó köteles a szerződés aláírásakor a Megrendelőnek
bemutatni, a kötvényt másolatban átadni. Ezen kötelezettség teljesítése a szerződés Megrendelő által
történő aláírásának feltétele. A felelősségbiztosítási szerződést az ajánlattételi felhívás V.2. Egyéb
információkban részletezettek szerint kell megkötni.
A felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen szerződés II. számú mellékletét képezi.

8.10.

Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
9.

9.1.

Szerződésszegés és jogkövetkezményei

Vállalkozó késedelme
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9.1.1.

Vállalkozó a megkötésre kerülő szerződés szerinti teljesítési határidő késedelmes teljesítésének
esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér napi összege egyenlő a
teljes nettó vállalkozói díj 0,2%-ával. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a teljes
nettó vállalkozói díj 4%-át.
A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség kezdete a késedelembe esés első napja.

9.2.

9.3.

9.1.2.

A késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelten) 20 nap, késedelmi
kötbér maximum 20 napig kerülhet felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult a
szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, és a meghiúsulási kötbérigényét érvényesíteni.

9.1.3.

Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a kötbér
összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, kötbérfizetési
kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő
követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését
jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e
kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

Megrendelő késedelme
9.2.1.

Ha Megrendelő a Szerződésben megjelölt kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban
késedelembe esik, a Vállalkozóra vonatkozó teljesítési határidő – Megrendelő ebből adódó
késedelmének megfelelő naptári nappal – meghosszabbodik. Vállalkozó köteles minden
ésszerű intézkedést megtenni az ilyen késedelem elhárítására, illetve a csökkentése érdekében.

9.2.2.

Ha Megrendelő a Szerződés 2. pontja szerinti fizetési kötelezettségének teljesítésével esik
késedelembe, akkor Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155.§ bekezdése szerinti késedelmi kamatot
felszámolni.

Meghiúsulás
9.3.1.

Vállalkozó a teljesítés elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő
részére amennyiben Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg a teljesítés.

9.3.2.

A meghiúsulási kötbér összege egyenlő a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ával. A meghiúsulási
kötbér összegébe a Megrendelő által jelen szerződés alapján korábban érvényesített késedelmi
kötbér összege beszámításra kerül.

9.3.3. Megrendelő különösen, de nem kizárólagosan a Vállalkozó érdekkörében felmerülő
meghiúsulási oknak tekinti, amennyiben a Vállalkozó:
-

a szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik,

-

a szerződésben megjelölt véghatáridőhöz képest 20 napot meghaladó késedelembe esik

9.3.4. Amennyiben a Vállalkozó részéről kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a kötbér
összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, kötbérfizetési
kötelezettség esetén vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő
követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését
jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e
kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.
9.4.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben rögzített kötbéreket nem tekintik túlzott mértékűnek.
10.

Megrendelő utasítási joga

10.1.

Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás
nem teheti a teljesítést terhesebbé, illetve nem eredményezheti a Szerződés egyoldalú módosítását, nem
terjedhet ki a munkáknak a Vállalkozó munkaszervezetén belüli megszervezésére, a szakági
kivitelezővel, illetve az alvállalkozóival való kapcsolattartásra.

10.2.

Amennyiben Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítását fenntartja, Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Abban
az esetben, ha nem áll el, akkor a Megrendelő kockázatára köteles a munkákat elvégezni. Vállalkozó
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nem végezheti el a munkát, ha a Megrendelő utasítása jogszabályt vagy hatósági rendelkezést sértene,
illetve élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetne.
11.

Vállalkozó utasításkérési joga

Vállalkozó – amennyiben ez indokolt – jogosult a Megrendelőtől utasítást kérni, amit a Megrendelő a
körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – de legkésőbb a közléstől számított 5 napon
belül – köteles teljesíteni.
12.

A szerződés módosítása, megszűnése és megszüntetése

Szerződés módosítása:
12.1.

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű
aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására
nem alkalmas.

12.2.

Jelen szerződést a Kbt. 141. §-ában foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.
Elállás, felmondás:

12.3.

Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában megjelölt
felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni. Erre
szolgáló oknak minősül, ha












Vállalkozónak felróható késedelem eléri a 20 napot
Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 5 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;
Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte,
hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el,
Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának
kezdeményezéséről határoz, köztartozása van;
Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak
Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez
közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses
kötelezettségek teljesítésére
A szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi
A szerződés szerinti berendezések szabálytalan beüzemelése, hitelesítése

12.4.

Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be,
amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a
független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen Szerződéssel
összefüggésben. A szakértő költségeit a vesztes fél viseli, ha nem állapítható meg a vesztes fél, a
költségeket a Felek egyenlő arányban viselik.

12.5.

A Kbt. 143.§-a alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143.§ -a szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
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13.
13.1.

Felek kapcsolattartói és azok nyilatkozatai

A szerződéses jogviszonyban a Feleket az alábbi személyek képviselik:
Megrendelő részéről:
Telefon: +
E-mail:.
Vállalkozó részéről:
Telefon: +
E-mail:
A szerződés teljesítésével összefüggő műszaki kérdésekben az alábbi személyek a kapcsolattartók:
Megrendelő részéről:
Telefon:+
E-mail:
Vállalkozó részéről:
névjegyzék szám:
Telefon: + 36
e-napló ügyfél jel (NÜJ:)
Megrendelő részéről Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba bejegyezésre jogosult
műszaki ellenőre:
név:
műszaki ellenőri névjegyzéki szám
Telefon:+
E-mail:
e-napló ügyfél jel (NÜJ: )

13.2.

A kapcsolattartó személyek önállóan nem jogosultak arra, hogy olyan megállapodásokat kössenek,
amelyek a szerződéses feltételekre kihatnak. Megrendelő a feladatainak ellátásához megfelelő szakmai
végzettséggel rendelkező műszaki ellenőrt (mérnököt) jogosult igénybe venni. A megbízott műszaki
ellenőr, adatai az építési naplóban kerülnek rögzítésre.

13.3.

A másik Félhez intézendő írásbeli nyilatkozatokat a másik Fél székhelyére, a fejlécben megjelölt
képviselő személyeknek címezve, postai levél vagy telefax vagy e-mail útján kell eljuttatni. Az ilyen
értesítés a kézbesítés időpontjában válik hatályossá.
14.

Szavatosság, jótállás

14.1.

Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve
hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli
felszólítástól számított 5 napon belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges.

14.2.

Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő
adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, alapdokumentáció és műszaki leírás alapján, a
hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan
elfogadott szabályai és szokásai betartásával készítette el.

14.3.

Vállalkozó az építési beruházásra
………. hónap jótállást vállal. A jótállás időtartama alatt a
Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 15 napon belül köteles megkezdeni
és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni.
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Minőségbiztosítás

nyertes ajánlat szerint elnyert részenként kitöltendő
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15.1.

Vállalkozó köteles az ajánlata szerint anyagokat, gépeket, berendezéseket stb. beépíteni. A Vállalkozó
kijelenti, hogy az általa beépített anyagok építő- és szerelőipari termékek megfelelnek a hatályos
országos ágazati szabványoknak és a tervező által előírt legmagasabb minőségi szinthez tartozó
követelményeknek.

15.2.

Vállalkozó köteles a 15.1. pontban megjelölt megfelelőséget okiratokkal, bizonylatokkal igazolni.
16.

A szerződés teljesítésében részt vevők

16.1.

Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában rész vett szervezetet a Kbt. 65§ (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni
az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása
akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy
szakemberrel együtt felelt meg.

16.2.

Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelő részére valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és- ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban alvállalkozóként még nem nevezte meg- a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem álla kizáró okok hatálya alatt.

16.3.

A közbeszerzési eljárás során bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet
eltekinteni olyan esetben ha jelen szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy
(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó
körülménynek minősült.

16.4.

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga teljesített volna. Alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén felel minden olyan kárért, amely anélkül nem következett volna be.
17.

Szerződés hatályba lépése, záró rendelkezések

17.1.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés mindkét fél által történő aláírása napján lép hatályba.

17.2.

Jelen szerződés megkötésére, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog és a magyar szabványok
előírásai vonatkoznak.

17.3.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Kbt. rendelkezései az irányadóak

17.4.

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a kivitelezési munka során felhasznált vagy a birtokába kerülő
adatokat (ideértve a Megrendelő által szolgáltatott, illetve a későbbiekben tudomására jutott adatokat
is), terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, valamint azokat a tárgyi munka
megvalósításához használja fel, és harmadik személy számára a hozzáférési lehetőséget meggátolja.

17.5.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói ajánlatban szereplő adatokat, információkat
bizalmasan kezeli, kivéve azokat, ahol jogszabály írja elő azok nyilvánosságra hozatalát.
A kivitelezés során az esetlegesen igényelt tervezői művezetés biztosítása a Vállalkozó feladata és
költsége.

17.6.

Vállalkozó jelen szerződéssel összefüggésben tudomására jutott, nyilvánosságra még nem hozott
információkat harmadik személynek csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján adhat át,
illetve hozhat nyilvánosságra. Vállalkozó ezen kötelezettsége megszegésével összefüggésben
Megrendelő felé kártérítési kötelezettséggel tartozik.

17.7.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 1. sz. melléklete, valamint a Kbt. alapján a
szerződés adatait, illetve a szerződést nyilvánosságra hozza.

17.8.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli
felhasználását a külön jogszabályban meghatározott szervek jogosultak ellenőrizni.

17.9.

Vállalkozó kinyilatkoztatja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglalt
rendelkezések alapján átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződés IV. számú mellékletét képezi
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Vállalkozó által kitöltött Átláthatósági nyilatkozat. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
nyilatkozatában foglaltak változásáról, haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt.
17.10.

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 a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
Megrendelő felmondja a szerződést, ha annak megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki kellett volna zárni az eljárásból.
Vállakozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

17.11. Felek jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
Ennek eredménytelensége esetére Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 27.
§-a alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik
magukat – hatáskörtől függően – az Egri Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos
illetékességének
17.12.

Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell értelmezni.

A jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után – mint szándékukkal és akaratukkal mindenben
megegyezőt – a Szerződés létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írják alá öt eredeti példányban.
Bélapátfalva, 2018. …. ……

Bélapátfalva
Ferencz Péter
Megrendelő

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés.

Jogi ellenjegyzés:
Mellékletek:

I.
II.

III.

sz. melléklet: Felhívás, közbeszerzési dokumentáció, nyertes ajánlat
sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
sz. melléklet Vállalkozó részéről kijelölt kapcsolattartók GDPR szerinti nyilatkozatai
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