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1. Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága
1.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72.
§ szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [az
üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet
okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles
csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. § (1)
bekezdése] A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó
dokumentum elkülönített elhelyezésére az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban:
EKR) erre szolgáló funkciót alkalmazza. [Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
427/2017. (XII.19.). Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet 11. § (4) bekezdése]
1.2. Az 1.1. bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból
bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
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ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti
titokká nyilvánításnak. [Kbt. 44. § (2) bekezdése]
1.3. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de
az ezek alapjául szolgáló – az 1.2. pont alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen
az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
1.4. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az
1.1-1.3. pontban foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
2. Az ajánlattétel költségei
2.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie.
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban kifejezetten megadott és a Kbt. 177. §-a szerinti
jogcímen kívül egyéb, így különösen anyagi igényt nem érvényesíthet. A jelen közbeszerzési eljárás
eredményes vagy esetleges eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
2.2. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem
részeiben.
3. A közbeszerzési dokumentumok használata
3.1. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá a közbeszerzési dokumentumok másolásához csak akkor, ha az
kizárólag az Ajánlattevő cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az alvállalkozók számára a
rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az Ajánlatkérő nem járul hozzá ahhoz, hogy a
közbeszerzési dokumentumokat akár részeiben, akár egészében másra használják, mint az ajánlat
elkészítése. Az eltérő felhasználás jogellenes. A közbeszerzési dokumentumok másra át nem
ruházhatók.
3.2. A közbeszerzési dokumentumok azon részei, amelyeken az Ajánlatkérő ezt kifejezetten
feltüntette, másolhatók, és az ajánlattétel során a másolatok értelemszerűen felhasználhatók.
4. Kiegészítő tájékoztatás
4.1. A Kbt. 56. §-ának (1) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatási igény esetén az ajánlattevők
kérdéseiket kizárólag az EKR-ben tehetik fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben.
Az ismert gazdasági szereplők számára a kérdéseket és az arra adott válaszokat az Ajánlatkérő az
ajánlattételi határidő lejártát megelőzően ésszerű határidőben az EKR-ben írásban közvetlenül is
megküldi.
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4.2. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben
megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz.
4.3. A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak módosítását.
4.4. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni
valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a
több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési
eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági
szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a
kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint, hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági
szereplőknek küldte még meg.
5. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje
5.1. Az ajánlattevőnek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészítenie.
5.2. Az ajánlatok benyújtásának határideje: az eljárást megindító felhívás IV.2.2) pontjában
meghatározott időpont.
5.3. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell az EKR-ben elektronikusan
beérkeznie.
5.4. Az elektronikus űrlap formájában benyújtott nyilatkozatok kivételével az ajánlat minden olyan
oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró
személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
5.5. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
5.6. Az elektronikus űrlap formájában benyújtott nyilatkozatok kivételével az ajánlatban lévő, minden
- az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet által készített 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.
6. Kapcsolattartás
Az Ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy az ajánlattevők – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – csak az EKR-ben tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással
kapcsolatos észrevételeiket. Minden más módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást
megtagadja.
7. Az ajánlatok felbontása
7.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően,
kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy,
hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
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7.2. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az
ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
7.3. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok bontásáról az EKR által generált jegyzőkönyvet
Ajánlatkérő a bontástól számított öt napon belül az EKR-ben megküldi az összes ajánlattevőnek.

az

8. Alkalmassági követelmények és igazolási mód
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az
ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nem
szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete
szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb
követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az
ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben
a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés
tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást
(kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra
vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik
nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
az ajánlatban előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a felhívás megküldésnek napját megelőző
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben vagy ha tevékenységét nem folytatja három éve, akkor
amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a közbeszerzés tárgya szerinti (építésre és /vagy
épület felújításra vonatkozó) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri
el
1. rész esetén: 175.000.000 Ft-ot,
2. rész esetén: 60.000.000 Ft-ot,
3. rész esetén: 25.000.000 Ft-ot,
4. rész esetén: 3.500.000 Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek – amely
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.
§ (1) bekezdés c) pontja szerint a felhívás megküldésnek napját megelőző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó nettó árbevételéről szóló nyilatkozata,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő három évnél rövidebb ideje működik, úgy a működésének megkezdése óta
eltelt időszakból származó árbevételéről csatolja a nyilatkozatot.
Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik,
amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának
ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a P1)
pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1) pontban
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján Azokban az esetekben, amelyekben a
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.
§-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben
foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a
gazdasági alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik.
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A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel
az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a nyilatkozatot, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
nem köteles megadni.
Az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (11) bekezdésének megfelelően nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt.
65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása
igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet
ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben
elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára
állították ki.
A Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezedése, a 67. § (3) bekezdése és az EKR rendelet 12. § (2) bekezdése
az eljárásban irányadó.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított legfeljebb
nyolc éven belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, legalább 1 db, építésre és/vagy épület
felújításra vonatkozó, legalább összesen az
1. rész esetén: 1150 m2-re,
2. rész esetén: 500 m2-re,
3. rész esetén: 850 m2-re,
4. rész esetén: 15 m-re
vonatkozó szerződésszerűen teljesített építési referenciával.
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Több részre tett ajánlat esetén elég a legnagyobb mennyiségi követelményt teljesíteni.
M2) nem rendelkezik valamennyi rész esetében minimum 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-É/B kódjelű vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szakmai gyakorlati idő megállapítása
vonatkozásában a párhuzamosan folytatott szakmai tevékenységek gyakorlati idejét kizárólag egy
időintervallumként veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
előírtakat és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak.
Több részre tett ajánlat esetén az előírt szakember rendelkezésre állását elég egyszer igazolni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az igazolási módok felsorolása és leírása:
M1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.
§ (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év
legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az előírt referenciákat a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból
az alkalmasságnál előírtak megállapíthatók legyenek, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a
teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak) időpontját (év, hó, nap
pontossággal) és helyét, a Megrendelő nevét és székhelyét, a Megrendelő részéről felvilágosítást adó
személy nevét, és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe.
Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására szolgáló
névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám MV esetében) vagy a szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai végzettséget és
szakképzettséget igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében
meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember önéletrajzát és a szakember saját kezűleg
aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró körülmény
nem áll fenn.
A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az Ajánlatkérő a szakmai
tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket csak egyszer veszi figyelembe,
vagyis 1 naptári nap alatt legfeljebb 1 nap szakmai tapasztalat szerezhető. Az szakmai gyakorlatnak
minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel kell megadni!
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Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogyha az alkalmasság igazolására
bemutatott szakember nem rendelkezik a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendeletnek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor azt legkésőbb a szerződéskötésig
meg kell szereznie. A jogosultság igazolása a szerződéskötés feltétele.
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell,
amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság
minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák
(korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt
megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek. Az szakmai
gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel kell megadni!
Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján
ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a
jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával
igazolható.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30.
§-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott
alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén
való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő
által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a
gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a, illetőleg a 22. § (3) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés
a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy
arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt,
szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény,
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
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igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében,
amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az
alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a
teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7)
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti
kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet
tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés
teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő
bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65. § (11) bekezdésének megfelelően nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt.
65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő
tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti
lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a
korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az EKR rendelet 12. § (2) bekezdésének megfelelően az alkalmassági követelményeknek megfelelés
fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása,
amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKRben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról,
hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára
állították ki.
9. Az ajánlatok értékelése
9.1. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek megfelelő ajánlatokat az alábbiak szerint bírálja el:
9.2. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
9.3. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
1. Összesített nettó ár (HUF) részszempont:
Az értékelés módszere: fordított arányosítás [lásd a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21. 1. melléklet – relatív értékelési módszerek 1. Arányosítás, ba) fordított
arányosítás] az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árat, tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a
további ajánlatok pontszámát a következő képlet alapján számítja ki:
A vizsgált ajánlat pontszáma = (Legelőnyösebb megajánlás/Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás)*100
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
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Ajánlatkérő kéri az ajánlati árat a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetésnek megfelelő
részletes költségvetéssel alátámasztani.
2. Jótállás mértéke a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében nem meghatározott
épületszerkezetekre és az építményekre (hónap), (min. 36 hónap, max. 60 hónap).
Az Ajánlatkérő a Jótállás mértéke a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében nem
meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap) értékelési szempont értékelése során a
60 hónap vagy annál kedvezőbb (hosszabb) megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felső
határával azonos számú pontot ad. Ennek megfelelően a 60 hónapnál hosszabb jótállásra vonatkozó
megajánlás ugyan a szerződés részévé válik, azonban a 60 hónaphoz képest többletpontot nem kap.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő a Jótállás mértéke a 181/2003. (XI. 5.) Korm.
rendelet 3. és 4. mellékletében nem meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre (hónap)
értékelési szemponttal kapcsolatban 36 hónapban határozza meg azt a mértéket, amelynél kisebb
(rövidebb) megajánlás nem lehet. Ennek megfelelően a 36 hónapot el nem érő jótállásra vonatkozó
megajánlást tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Az értékelés módszere: arányosítás (aránypár) módszer [lásd a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját
a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2016.
évi 147. szám, 2016. december 21. 1. melléklet – relatív értékelési módszerek 1. Arányosítás a)
arányosítás] az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a legkedvezőbbként meghatározott értéknek (60 hónap) megfelelő vagy annál kedvezőbb
időtartamot elérő vagy annál kedvezőbb jótállást tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot, a
legelőnytelenebb (érvényességi küszöböt jelentő 36 hónap) jótállási időtartamot tartalmazó ajánlatra a
minimális pontszámot adja, a további ajánlatok pontszámát pedig a két szélsőértéktől való távolságok
arányának megfelelően adja és a következő képlet alapján számítja ki:
A vizsgált ajánlat pontszáma = (Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás – 36 hónap) / (60 hónap – 36
hónap) *100
(Ajánlatkérő a képletbe a vizsgált ajánlat szerinti megajánlás esetében akkor is a legkedvezőbbként
meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél
kedvezőbb!). Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
A részszempontok szerinti értékelést követően Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően
az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat
pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a
legnagyobb.
3. A felhívás III.1.3. M2) pont szerinti szakember MV-É/B jogosultsága megszerzéséhez szükséges
gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0, max. 36)
Az értékelés módszere: egyenes arányosítás [lásd a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2016. évi 147.
szám, 2016. december 21. 1. melléklet – relatív értékelési módszerek 1. Arányosítás, bb) egyenes
arányosítás] az alábbiak szerint:
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A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az értékelési szempont értékelése során a 36 hónap,
vagy annál kedvezőbb (hosszabb) megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos
számú pontot ad. Ennek megfelelően a 36 hónapnál hosszabb többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó
megajánlás ugyan a szerződés részévé válik, azonban a 36 hónaphoz képest többletpontot nem kap. A
legkedvezőtlenebb megajánlás a 0 hónap.
Ajánlat csak egész hónapokban adható. Csak egy szakember vonatkozásában tehető megajánlás abban
az esetben is, ha az ajánlattevő több szakembert mutat be.
Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek (36 hónap) megfelelő vagy annál kedvezőbb többlet szakmai
tapasztalatot tartalmazó ajánlatra a maximális pontszámot adja, a további ajánlatok pontszámát pedig
ehhez képest arányosan adja és a következő képlet alapján számítja ki:
A vizsgált ajánlat pontszáma = (Vizsgált ajánlat szerinti megajánlás / 36 hónap) *100
Az ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti.
A megajánlás igazolására már az ajánlatban csatolni kell a szakember végzettségét igazoló
dokumentumot vagy a szakember kamarai nyilvántartási számát, a szakember által saját
kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ajánlatkérő az értékelés során szakmai tapasztalatként csak az egész hónapokat veszi figyelembe. Az
Ajánlatkérő csak egy szakember szakmai tapasztalatát értékeli, mivel a szerződés teljesítéséhez 1 fő
MV-É felelős műszaki vezető szakemberre van szükség. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság
igazolására több szakembert mutat be, kérjük egyértelműen megjelölni azt a szakembert, akinek a
szakmai tapasztalatával az ajánlattevő alá kívánja támasztani a megajánlást.
9.4. Az egyösszegű ajánlati árat (HUF) nettó összegben, forintban kell megadni. Az ajánlati áron felül
az ajánlatkérővel szemben csak az általános forgalmi adó (ÁFA) érvényesíthető. A számlázására és a
pénzügyi teljesítésre a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.
Az ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó
ajánlatot. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. A szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés forintban
(HUF) történik.
Az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt nem emelhető. Az ajánlati árnak – részfeladatonként –
tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, a feladatleírásban meghatározott
mennyiségi és minőségi elvárások szerinti valamennyi költséget.
Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre és ez nem mentesíti a szerződés
teljesítésének kötelezettség alól.
9.5. Ajánlatkérő az ajánlati árat kéri részletes költségvetéssel alátámasztani, a rendelkezésre bocsátott
árazatlan költségvetésnek megfelelően.
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10. További információk
10.1. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján bármely gazdasági szereplő, aki a
közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés
érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás a következő elérhetőségeken kérhető:
https://ekr.gov.hu. A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. §-ában foglaltak irányadók, a
Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltéréssel. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
10.2. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 66. § (1) bekezdés]
10.3. Az ajánlatkérő által az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlapként a
közbeszerzési dokumentumok között létrehozott felolvasólap mintáját az ajánlattevő elektronikus
űrlap formájában – több részajánlati körre történő ajánlattétel esetén – részajánlati körönként köteles
az ajánlat részeként kitölteni és benyújtani.
10.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát részenként
külön az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdés]. A nyilatkozatot az EKR-ben elektronikus
űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
10.5. Az ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni.
10.6. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, továbbá a számára a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezeteket megfelelő határidő tűzésével felhívni az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül
benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást
lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az
igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására
nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.
Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem vagy az
esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az
igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési
szempontokra figyelemmel következő legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások
benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények tekintetében a törvényben és a külön
jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a
legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben
csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés
meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti
lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat
figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
[Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés; 114. § (2) bekezdés]
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10.7. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint és az EKR rendszerideje szerint értendő.
10. 8. Kbt., EKR rendelet és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a
„Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, „EKR rendelet” alatt az
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 427/2017. (XII.19.). Korm. rendelet értendő. A
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és az EKR rendelet rendelkezései az
irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
10.9. Az ajánlatot az EKR-ben elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
10.10. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatban, vagy
jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás elrendelése: NEM.
10.11. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó
gazdasági szereplő esetében a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az
EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal
rendelkezik.
10.12. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a
Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére
szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
adott szervezet képviseletében eljárhat.
10.13. Az ajánlat részeként csatolni kell az egyéni vállalkozók kivételével az ajánlattevő, az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében a nem elektronikus űrlap formájában
benyújtott nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági
eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése előírásainak
megfelelően az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-minta másolati
példányát. Amennyiben a nem elektronikus űrlap formájában benyújtott nyilatkozatot az ajánlattevő
(közös ajánlattevő), alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá,
akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
10.14. Az igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok benyújtásának formája: Az EKR rendelet
5. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve
azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – .pdf
formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat
az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. Az árazott
költségvetést a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés kitöltésével Excel-munkafüzet (.xls)
formátumban kell benyújtani. Az EKR rendelet 10. § (1)–(4) bekezdése a közbeszerzési eljárásban
irányadó. A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint, ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján
megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely – nem
elektronikus űrlap formájában beadott – dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
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10.15. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.
§ (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének megfelelően a minősített ajánlattevőnek külön kell
igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében,
amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3)
bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági
követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.2) P1) és III.1.3) M1)–M2) alkalmassági feltétel
vonatkozásában.
10. 16. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §ának megfelelően az ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – az építésiszerelési munkára és valamennyi létesítményre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R.E.A.R.) kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
a) az 1. rész esetén 10.000.000 Ft/kár és 50.000.000 Ft/év,
b) a 2. rész esetén 10.000.000 Ft/kár és 50.000.000 Ft/év,
c) a 3. rész esetén 1.000.000 Ft/kár és 5.000.000 Ft/év,
d) a 4. rész esetén 1.000.000 Ft/kár és 4.000.000 Ft/év,
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Több részre tett ajánlat esetén a fenti értékek
összeadódnak.
10.17. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya
indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben
fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor
minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta,
azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is el-fogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az
ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az
egyenértékűség fennállását.
10.18. A Kbt. 75. § (5) bekezdése alapján az eredménytelenség az eljárásnak csak az
eredménytelenségi okkal érintett részére kerül megállapításra.
10.19. Ajánlatkérő az építési beruházás megvalósításának koordinálására nem alkalmaz beruházáslebonyolítót.
10.20. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a
nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata.
10.21. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
10.22. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az
ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének
kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő
részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben
kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő
eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
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Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági
szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály
azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt.
65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat [EKR rendelet 13. §].
11. Az összegezés megküldésének időpontja és a szerződéskötés időpontja
11.1. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági
szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül [Kbt. 79. § (1) bekezdése].
11.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor a 11.1. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden
ajánlattevő részére az EKR-ben elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. [Kbt. 79. § (2)
bekezdése]
11.3. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Ha a Kbt.
másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az
összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az
értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő
öt napos időtartam lejártáig. [Kbt. 131. § (6) bekezdése]
11.4. A 11.3. ponttól eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a
szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be. [Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja]
12. Egyéb feltételek
12.1. Közös ajánlattevők: Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ez esetben a közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. §]. A közös
ajánlattételre a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:498. § - 6:513. § szerinti
polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös
ajánlattétel esetén a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást. A szerződésben a szerződő feleknek ki kell jelölni azon ajánlattevőt, aki a közös
ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos
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jognyilatkozatot tehet, továbbá a közös ajánlattevők nevében – a szerződés aláírása kivételével – a
jognyilatkozatok megtételére. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők
képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton
teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok
megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a
számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett
nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6)
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
A megállapodásnak tartalmaznia kell a kijelölt ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a képviseletet elfogadja.
A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egyebekben akkor fogadható el, ha
-

-

-

-

-

tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,
tartalmazza a képviselő ajánlattevő megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult
valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési
eljárásban és az Ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében,
ideértve az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételét is;
tartalmazza, hogy a képviselő felel az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös ajánlattevők általi végrehajtásáért,
tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését és a projektszervezet részletes
bemutatását,
tartalmazza valamennyi ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért,
tartalmazza azt, hogy ajánlattevők tag ellen indult felszámolási eljárás esetén a képviselő
ajánlattevő, vagy a többi képviselő ajánlattevő ezt a tényt 5 munkanapon belül bejelentik a
Vevőnek, és egyidejűleg nyilatkoznak, hogy a szerződést a kieső ajánlattevő nélkül is teljesítik,
illetőleg az ajánlattevő kiesése mennyiben hátráltatja a teljesítést,
tartalmazza, hogy a képviselő jogosult számlát benyújtani az Ajánlatkérőként szerződő fél
számára, (a további közös ajánlattevő az általuk végzett tevékenység után a képviselőnek nyújtják
be számláikat, aki azt közvetített szolgáltatásként számlázza tovább az Ajánlatkérőként szerződő
fél felé)
a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére
- a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további
feltételtől vagy időponttól;
- hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági
jóváhagyástól, továbbá
a valamennyi közös ajánlattevő aláírásával hatályba lép.

12.2. A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az Ajánlatkérő az
ajánlattételi felhívás feladásának napján, beszámoló esetén az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja
(központi bankja) által az ajánlattételi felhívás feladásának napján, beszámoló esetén az üzleti év
utolsó napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.
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12.3. Az Ajánlatkérő által az ajánlattétel elősegítéséhez készített közbeszerzési dokumentumok az
EKR-ben (elektronikus úton) korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen elérhetők a gazdasági
szereplők számára. Ezen dokumentumokat legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Az
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok elérésének tényéről nyilatkozat megtételét és az
ajánlathoz való csatolását írja elő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően.
13. Az ajánlatok visszavonása, módosítása
13.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza. Az ajánlattételi
határidő lejártát követően az ajánlatok módosítására nincs lehetőség.
13.2. Az Ajánlattevő a Kbt. 55. (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő lejártáig új
ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az
új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
14. Tájékoztatást nyújtó szervek
14.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés szerint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az
ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A
Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben
rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
14.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban
tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg
kell felelni. Az Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban (az Ajánlatkérő jelen
eljárásban nem is ír elő ilyen kötelezettséget), csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett
információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, (9700
Szombathely, Hunyadi út 45.; Tel.: (94) 522-750, fax: (94) 522-770)
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.; Tel.: 94/513-430;
E-mail: vas.mki@katved.gov.hu)
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság, (Székhely:
1054 Budapest, Báthory u. 10.; Tel.: 06-1-795-54-78; E-mail: tarsadalmifel-zarkozas@emmi.gov.hu)
Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (9700 Szombathely,
Vörösmarty u. 2.; Postai címe: 9701 Szombathely Pf.:183; Telefon: 94/506-700; Fax: 94/313-283; Email cím: zoldhatosag@vas.gov.hu)
ÁNTSZ Szombathelyi Járási Népegészségügyi Intézete (9700 Szombathely, Sugár út 9.; Tel.: 06-94506-300, fax: 06-94-506-332; E-mail: titkarsag.szhely@nydr.antsz.hu)
NAV Vas Megyei Adóigazgatósága (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 22.; Tel.: 94/519-700)
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15. A szerződés teljesítésével kapcsolatos műszaki-szakmai feltételek
15.1. A kivitelezési munkákat az óvodai nevelési idő alatt kell végezni, tehát az építési tevékenységet
fokozott elővigyázatossággal, munka és balesetvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett, az
óvodai foglalkozások lehető legkisebb mértékű zavarásával kell megoldani.
15.2. A kivitelezés idejére az Aréna Óvoda bezár. A másik három építési helyen a munkákat az
óvodák működése idején kell végezni, tehát az építési tevékenységet a foglalkozások zavarása nélkül
kell megoldani, különös tekintettel az alvási időkre. A munkaterület lehatárolását úgy kell megoldani,
hogy biztosítani lehessen biztonságosan a gyermekek szabad levegőn való tartózkodását is.
15.3. A Kivitelezőnek az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe vett
közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelező feladata és azok költségei
is őt terhelik.
15.4. A Kivitelező saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület esztétikailag elfogadható
lehatárolását, ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások
kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz.
15.5. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a Benczúr Óvoda, Szivárvány Óvoda, Mesevár Óvoda
esetén az intézmény működéséhez igazodva kell a munkavégzést folytatni. A munkaterület
lehatárolásánál a biztonsági tényezőket fokozottan figyelembe kell venni.
15.6. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgáltatott), a Kivitelező köteles őt erre írásban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő
az utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja, úgy a Kivitelező a munkát a Megrendelő utasítása
szerint, a Megrendelő kockázatára végzi el vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Kivitelező a felelős. A Kivitelező köteles megtagadni az
utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne,
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
15.7. A bontásból és építésből származó törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági
engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba kell el szállítani, és be kell tartani a vonatkozó 45/2004.
(VII.26.) BM-KVvM "az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól" szóló együttes
rendeletet.
15.8. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a
teljesítéséhez - a Kivitelező feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani és az eredeti állapotot helyre kell
állítani.
15.9. A munkavégzésekhez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontok
kialakítása a kivitelező feladata, és költsége. A felhasznált energia, víz, stb. mennyiséget a Kivitelező
számla ellenében köteles megtéríteni, amennyiben szükséges, az almérők felszerelése is a Kivitelező
költsége
15.10. A Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben
megismerte és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott ajánlata teljes
körű, és tudomásul veszi, hogy kizárólag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
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vállalkozói díjának megemelésére. A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából
adódó többlet munkatételek miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult
fellépni.
15.11. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően a köteles viseli annak
jogkövetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a tőle
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően a
közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás keretében nem jelzett. A vállalkozói díj
meghatározásánál figyelembe nem vett azon munkák is, amely nélkül a mű (építmény)
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka) szintén a
Kivitelezőt terhelik.
15.12. Kivitelező kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt
semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkák alapját képező műszaki dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért,
teljességéért, alkalmasságáért és szabályosságáért a Kivitelező felel. A műszaki dokumentáció azon
hibájáért, mely kellő gondos áttekintés esetén a szerződés megkötését megelőzően megállapítható lett
volna, szintén a Kivitelező felel.
15.13. A Kivitelezői díj tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormány rendelet 3.§ (5) bekezdésében
írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését, esetlegesen szükséges engedély
beszerzését, feltétel teljesítését és azok költségét is, amely a kiadott dokumentációk bármely részéből,
rendelkezéséből megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez,
üzembe helyezéshez, végleges használatba vételéhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje
pontosan előre nem volt meghatározható.
16. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke
16.1. részletes tartalomjegyzék
16.2. felolvasólap (elektronikus űrlap kitöltése útján)
16.3. részletes árajánlat (részletes költségvetés)
16.4. a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok (elektronikus űrlap kitöltése útján)
16.5. a felhívás III.1.1), III.1.2. és III.1.3) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatok
16.6. az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata (elektronikus űrlap
kitöltése útján)
16.7. az ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata (elektronikus űrlap
kitöltése útján)
16.8. a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítása (ha van
ilyen)
16.9. a közbeszerzési dokumentumok 1.1. pontja szerinti kifejezett ajánlattevői nyilatkozat (ha van
ilyen)
16.10. közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag által aláírt Konzorciumi Szerződés a
közbeszerzési dokumentumok 12.1. pontjában foglalt tartalommal
16.11. nyilatkozat a biztosítékok határidőre rendelkezésre bocsátásáról
16.12. aláírási címpéldány vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően az ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-minta másolati példánya
16.13. a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott
esetben)
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16.14. az MV-É jogosultsággal vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal
egyenértékű végzettséggel, képzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkező felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap,
maximum 36 hónap) részszempont esetén a megajánlás igazolására már az ajánlatban csatolni
kell a szakember végzettségét igazoló dokumentumot vagy a szakember kamarai nyilvántartási
számát, a szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, valamint a
rendelkezésre állási nyilatkozatot.
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SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
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V á l l a l k o zá s i s z e r ző d é s
(tervezet)
amely létrejött egyrészről a
Neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Képviselője: Dr. Puskás Tivadar polgármester
Tel.: +36-94/520-100
Telefax: +36-94/520-264
Bankszámla száma: 10918001-00000003-25300036
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 743231
Adószáma: 15733658-2-18
másrészről az
...
Székhely: …
Cégjegyzékszám: …
Adószám: …
Bankszámlaszám:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Képviseli:
(a továbbiakban, mint Vállalkozó)
között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
1. A szerződés tárgya
1.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő „A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében óvodák felújításának
építési munkái II.” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban hozott
döntésének megfelelően a ….1 rész vonatkozásában a Vállalkozóval köt szerződést.
A közbeszerzési eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vállalkozó
ajánlatának értékelésre kerülő elemei az alábbiak:
Részszempont
1. Összesített nettó ár (HUF)
2. Jótállás mértéke a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. és 4.
mellékletében nem meghatározott épületszerkezetekre és az
építményekre (hónap)
3. A felhívás III.1.3.) M2) pont szerinti szakember MV-É/B
jogosultsága megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli
többlet szakmai tapasztalata (hónap)

Megajánlás
Ft
hónap

hónap

1.2. A Vállalkozó az igényelt feladatok ellátását - a Megrendelő igényeit figyelembe véve, a jelen
szerződésben rögzített feltételekkel - vállalja.
1

A Vállalkozó ajánlatának megfelelően
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1.3. A szerződés tárgya:
Aréna Óvoda fejlesztése
Benczúr Óvoda fejlesztése
Szivárvány Óvoda fejlesztése
Mesevár Óvoda fejlesztése2
A beruházás részletes feltételeit a szerződés mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
1.4. Az 1.3. pont szerinti feladatok részletes műszaki leírását a közbeszerzési eljárás során
rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amelyek jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletei.
1.5. A teljesítés helye:
9700 Szombathely, Aréna utca 8/B. szám, 6484 hrsz
9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 2. szám, 764/2 hrsz.
9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 39/A szám, 6055/2 hrsz
9700 Szombathely, Gagarin u. 10., 5660 hrsz.3
2. A szerződés időtartama:
A teljesítési véghatáridő: szerződés hatálybalépésétől számított 240 nap, amely magában foglalja a
műszaki átadás-átvétel időtartamát is.
3. Vállalkozási díj, fizetési feltételek
3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1.3. pontban megjelölt feladatok
ellátásáért összesen ……. Ft + 27% áfa, azaz ……………………….. forint + 27% áfa mértékű
vállalkozási díj illeti meg.
Az egyes részfeladatokra vonatkozó vállalkozási díj a csatolt részletes költségvetés szerint.
A vállalkozási díj tartalmazza a felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi
feladat ellenértékét. A vállalkozási díj emellett tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti
valamennyi költséget. A számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt, a
szerződésszerű teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás. A teljesítésigazolást 2 (kettő)
példányban kell elkészíteni. A számlát egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.
Utólagos számszaki-, mennyiségi-, és műszaki észrevételekre való hivatkozással a vállalkozói
díj és a határidő nem módosítható.
Az átalányár fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, amelyek
szükségesek az 1. pontban meghatározott munkák szerződésszerű, szakszerű és komplett
megvalósításához. A Vállalkozó a szerződéses áron felül semmilyen címen többletköltséget nem
érvényesíthet.

2
3

A Vállalkozó ajánlatának megfelelő tárgy.
A Vállalkozó ajánlatának megfelelő helyszín.
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Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói díjat alulprognosztizálta, az ebből
eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőre és ez nem mentesíti a
teljesítési kötelezettség alól. A nettó vállalkozási díjon felül a Megrendelővel szemben csak az
általános forgalmi adó (áfa) érvényesíthető. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre
egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.
3.2

A Megrendelő a jelen szerződés ellenértékét a TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú,
„Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében elnyert támogatásból
finanszírozza.
A szerződés utófinanszírozású (támogatási intezitás 100 %).
A Vállalkozó három részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtania következő ütemezés
szerint:
1. részszámla: 25 %-os készültség a vállalkozói díj nettó összegének 25 %-a.
2. részszámla: 50 %-os készültség a vállalkozói díj nettó összegének 25 %-a.
3. részszámla: 75 %-os készültség a vállalkozói díj nettó összegének 25 %-a.
Végszámla: 100 %-os készültség a vállalkozói díj nettó összegének 25 %-a
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően kerülhet sor. A teljesítést igazoló okirat a számla
mellékletét kell, hogy képezze. A végszámlát az előlegszámlával csökkentett mértékben kell
kiállítani.
Amennyiben a számla tartalmaz a projekt keretében elszámolható és nem elszámolható
költségeket is, akkor ezeket a költségeket számlán belül kérjük külön tételként megbontva
szerepeltetni.
Kivitelező a számlán köteles feltüntetni az alábbiakat:
o projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002
o projekt tárgya: „Óvoda fejlesztések Szombathelyen”
o bankja nevét, bankszámlaszámot, adószámot
o Megrendelő nevét, címét, adószámát
o fel kell tüntetni a „részszámla” vagy „végszámla” megnevezést
o Szerződés számára, illetve tárgyára vonatkozó hivatkozást
o a tevékenység pontos meghatározása ás annak TEÁOR száma
A szerződés tárgya szerinti építési beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában építési hatósági engedélyköteles, ezért fordított adózás alá esik. Az építési munka ellenértékéről szóló számlákat a
Megrendelő részére ÁFA nélkül kell kiállítani. 4
A szerződés tárgya szerinti építési beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem építési hatósági engedélyköteles, ezért nem esik a fordított adózás alá.5

4
5

Az I., II., rész tekintetében.
A III. és IV. rész tekintetében.
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A fizetési feltételek:
A Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelően a szerződés – általános forgalmi adó
nélkül számított – elszámolható összege legfeljebb 10 %-ának megfelelő mértékű előleg
igénybevételének a lehetőségét biztosítja előleg-visszafizetési biztosíték ellenében.
Az előleggel a végszámlából kell elszámolni.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelő a
Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
A Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A-32/B. §-ának megfelelően a következők szerint fizeti ki a szerződésben
foglalt ellenértéket:
„32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói
kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy
állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés
mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a
kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az
alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak
másolatait;
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés
ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés
során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő
feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét
nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles
szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az
e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett
összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d)
pont szerinti határidő harminc nap.
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(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében
állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az
ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet
alkalmazni.
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy
a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2)
bekezdést.
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők)
projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a
projekttársaságot kell érteni.
32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon
számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a
teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
vagy
c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő
köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.”
Az idézett jogszabályi rendelkezések során a Megrendelő „ajánlatkérőként szerződő fél”-nek,
míg a Vállalkozó „ajánlattevőként szerződő fél”-nek minősül.
A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy
az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles
nyilatkozni.
A Kbt. 135. §-ának (2) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés)
a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 15
napon belül nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az
adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Megrendelő tartalékkeretet nem határoz meg.
Amennyiben a részszámla tartalmaz a projekt keretében elszámolható és nem elszámolható
költségeket is, akkor ezeket a költségeket számlán belül külön tételként megbontva kell
szerepeltetni.
A számlázásban külön kezelendő a fordított áfás és a nem fordított áfás tevékenység.
3.3. Irányadó jogszabályok:
a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
b) az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet;
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
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d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
e) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
f) az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
3.4.

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 Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

3.5.

Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 9.5. pontban meghatározott (a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti) ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

3.6.

A Megrendelő a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be.

4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1.

A Megrendelő kötelezettsége a jelen szerződés aláírását követő 3 (három) munkanapon belül
minden olyan adat, információ és dokumentum átadása, amely a Vállalkozó feladatainak
szerződésszerű ellátásához szükséges, olyan módon, amely azonosíthatóvá teszi az átadott
dokumentumokat, illetőleg ellenőrizhetően igazolja a Vállalkozó felé történt adat- és
információszolgáltatás tartalmát. A Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítése
szempontból fontos munkakört betöltő munkatársait kijelölni és a Vállalkozóval való
folyamatos közreműködésükről gondoskodni.

4.2.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt sikeres megvalósítását célzó vállalkozói
munkavégzéshez késedelem nélkül meghozza a szükséges döntéseket, egyetértése esetén
jóváhagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmát, illetve ellenvetés esetén kifogásait
írásban, indokolással ellátva közli Vállalkozóval. A továbbítandó dokumentumokat – azok
tartalmával való egyetértése esetén – faxon, illetve postán megküldi az érintettek részére,
azokban az esetekben amikor arra Vállalkozó felkéri.

5. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben
megismerte és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott
ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy kizárólag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vállalkozói díjának megemelésére. A nem megfelelő felmérésből, vagy
egyéb, pl. számítási hibából adódó többlet munkatételek miatt megtérítési igénnyel a
Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni.

5.2.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően köteles viselni annak
jogkövetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a
tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést
megelőzően a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás keretében nem jelzett. A
vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett azon munkák is, amely nélkül a mű
(építmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg
(többletmunka) szintén a Vállalkozót terhelik.
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5.3.

A Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok
miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A kivitelezési munkák alapját képező műszaki dokumentációnak megfelelő kivitelezés
pontosságáért, teljességéért, alkalmasságáért és szabályosságáért a Vállalkozó felel. A műszaki
dokumentáció azon hibájáért, mely kellő gondos áttekintés esetén a szerződés megkötését
megelőzően megállapítható lett volna, szintén a Vállalkozó felel.

5.4.

A Vállalkozói díj tartalmazza - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges feladat
elvégzését, esetlegesen szükséges engedély beszerzését, feltétel teljesítését és azok költségét is,
amely a kiadott dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan, vagy a
jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges
használatba vételéhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve
munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e,
vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje pontosan előre nem
volt meghatározható.

5.5.

A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat jelen vállalkozási szerződés feltételei
alapján végzi el – a magyar és európai uniós szabványok előírásai szerint – első osztályú
minőségben.

5.6.

A végzett munka vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye a Vállalkozó számára elmarasztaló,
annak költségét Vállalkozó köteles viselni.

5.7.

A Vállalkozó feladata a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezetek
telepítése, helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről, a
vállalkozás munkavégzési területéről történő eltávolítással. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a
terület őrzéséről saját költségére gondoskodjék a munkakezdéstől a munkaterület
visszabocsátásáig (a műszaki átadás-átvétel érvényes lezárását követő időpontig).

5.8.

A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket
dokumentálni.

5.9.

Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki,
amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza,
akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal térítésmentesen és egészében köteles
megszüntetni, illetve a hibás terméket köteles kicserélni. Amennyiben Vállalkozó 15 napon
belül nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére
elvégeztetni, kijavíttatni.

5.10. A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható
akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen
akadályoztatásokra időben felhívja.
5.11. A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős
hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni,
dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket
rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni.
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5.12. A Vállalkozó munkavégzéskor olyan gépeket köteles üzemeltetni, amelyek az üzembetartáshoz
szükséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelőik a szükséges képesítést megszerezték,
és amelyek a rendeletekben előírt zajkibocsátási határértéket nem haladják meg.
5.13. A Vállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy
az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az
igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó
feladata és azok költségei is őt terhelik.
5.14. A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület esztétikailag elfogadható
lehatárolását, ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek,
közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb káros
környezeti hatás okoz.
5.15. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy alkalmatlan
anyagot szolgáltatott), a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a
Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint
elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős. A
Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy
hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
5.16. A bontásból és építésből származó törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági
engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba kell elszállítani, és be kell tartani az építési és
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26) BM-KVvM
együttes rendelet előírásait.
5.17. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a
teljesítéséhez - a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani, és az eredeti állapotot
helyre kell állítani.
5.18. A teljesítési helyszínen a munkákat az óvodák működése idején kell végezni, tehát az építési
tevékenységet a foglalkozások zavarása nélkül kell megoldani, különös tekintettel az alvási
időkre. A munkaterület lehatárolását úgy kell megoldani, hogy biztosítani lehessen
biztonságosan a gyermekek szabad levegőn való tartózkodását is. A Kivitelező tudomásul veszi,
hogy a Benczúr Óvoda, Szivárvány Óvoda, Mesevár Óvoda esetén az intézmény működéséhez
igazodva kell a munkavégzést folytatni. A munkaterület lehatárolásánál a biztonsági tényezőket
fokozottan figyelembe kell venni. 6
5.19. Alvállalkozók, teljesítési segédek, az alkalmasság igazolásához bemutatott, és az értékelési
részszempontra megajánlott szakemberek, egyéb közreműködők igénybevétele:
5.19.1. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének
65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az
határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított ellenértékéből.

6

II., III. és IV. ajánlati rész esetében irányadó
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5.19.2. A Vállalkozó a teljesítéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmasságának igazolásában
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint 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 (ideértve az átalakulás,
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott adatok alapján a Megrendelő, mint ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű
módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
5.19.3. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
5.19.4. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés
értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
5.20. A munkavégzésekhez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontok
kialakítása a Vállalkozó feladata, és költsége. A felhasznált energia, víz, stb. mennyiséget a
Vállalkozó számla ellenében köteles megtéríteni, amennyiben szükséges, az almérők felszerelése
is a Vállalkozó költsége.
5.21. A Vállalkozó által a szerződés teljesítésébe bevont ………………………….. felelős műszaki
vezető MV-É/B jogosultsága megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai
tapasztalata: …. hónap
5.22. A közbeszerzési eljárásban az értékelési részszempontra megajánlott, 5.22. pont szerinti
szakember helyett akkor vonható be más szakember, ha a Vállalkozó által bevont új szakember
az eredeti szakemberrel egyenértékű módon megfelel a Vállalkozó ajánlata szerinti szakmai
tapasztalatnak. A szakember ilyen módon történő cseréje esetén a Vállalkozónak be kell mutatnia
az új szakember részletes szakmai önéletrajzát.
6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
6.1. Késedelmi kötbér:
A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári
nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig a szerződés szerinti,
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-ának megfelelő
forintösszeg/naptári nap mértékű késedelmi kötbér fizetését vállalja. A Megrendelő a késedelmi
kötbér összegét maximum a nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás) 30
%-ának megfelelő összeg eléréséig érvényesíti. A nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti
teljes ellenszolgáltatás) 30 %-ának megfelelő összeget elérő késedelmi kötbér érvényesítése
esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó
Megrendelői igényeket nem érintve – a Megrendelő fenntartja a szerződés rendkívüli
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felmondásának jogát, mivel a Szerződő Felek az ilyen mértékű késedelmet súlyos
szerződésszegésnek tekintik.
6.2. Hibás teljesítési kötbér:
A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően hibás teljesítés esetére az érintett munkarészre
eső nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér fizetését vállalja.
6.3. Meghiúsulási kötbér:
A szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetén,
amelyért felelős, a Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a szerződés szerinti, általános
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő mértékben meghiúsulási
kötbér fizetését vállalja. A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha
- Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
- a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
- az érvényesített késedelmi kötbér összege eléri a nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti
teljes ellenszolgáltatás) 30 %-ának megfelelő összeget, és a Megrendelő él a rendkívüli
felmondás jogával.
6.4. A kötbér érvényesítésének módja:
A Megrendelő kötbérigény érvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az
ok megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket,
valamint a kötbérezéssel érintett tevékenységek megjelölését. A Megrendelő az érvényesíthető
kötbért jogosult a fizetendő ellenértékből visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesítésének
igazolását a kötbér megfizetéséig megtagadni.
6.5. Előleg-visszafizetési biztosíték:
A Vállalkozó előleg igénylése esetén az igényelt előlegnek a Kbt. 135. § (8) bekezdésében előírt
5%-on felüli részének megfelelő mértékű, a Megrendelő javára szóló biztosítékot bocsát a
Megrendelő rendelkezésére, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelő formában.
6.6. Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó a teljesítés biztosítékaként a szerződés szerinti, általános
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-ának megfelelő mértékű teljesítési
biztosítékot bocsát rendelkezésre. A teljesítési biztosíték – a Vállalkozó választása szerint – a
Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában biztosítható, amelyet a szerződés
hatálybalépésének időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teljesítési
biztosítéknak a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig
érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia.
6.7. Jótállás: Vállalkozó az átadott munkarészekre legalább a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és
4. mellékletében meghatározott mértékű, illetőleg az ott nem meghatározott épületszerkezetekre,
továbbá az építményekre az ajánlatának megfelelő mértékű, de legalább 36 hónap jótállást
vállal.
6.8. Jótállási biztosíték:
A Vállalkozó a jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó
nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű jótállási biztosítékot bocsát a
Megrendelő rendelkezésére. A jótállási biztosíték – a Vállalkozó választása szerint – a Kbt. 134.
§ (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában biztosítható, amelyet legkésőbb a teljesítés
időpontjában, azaz a szerződésben rögzített teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani,
illetve igazolni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolásának feltétele.
A nem okirati formában nyújtottjótállási biztosítéknak a jótállási idő utolsó napját követő

32. oldal, összesen: 47

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében
óvodák felújításának építési munkái II.
EKR000390992018

munkanapig, az okirati formában nyújtott biztosítéknak a jótállási idő utolsó napját követő 15.
napig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, illetőleg rendelkezésre kell állnia.
6.9. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
7. Egyéb szerződéses feltételek
7.1.

A Vállalkozó elfogadja az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a
támogatás felhasználásának ellenőrzésére feljogosított szervezetek ellenőrzési jogosultságát,
illetve – a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében – a
megkötendő szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra
hivatkozással nem tagadja meg és e követelményeket a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesíti.

7.2.

A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapján jelen szerződés
nyilvános, annak tartalmával és teljesítésével kapcsolatos tájékoztatás üzleti titok címén nem
tagadható meg.

7.3.

A jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről a Vállalkozó utasítására,
megrendelésre, és a teljesítés igazolására jogosult személy:
Lakézi Gábor városüzemeltetési osztályvezető
Levélcím: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Tel.: 06-94/520-192
Fax: 06-94/520-264
e-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu
A jelen szerződés teljesítése során a Vállalkozó részéről a szerződés kapcsán nyilatkozattételre
és kapcsolattartásra jogosult személy:
……….
Levélcím: …………..
Tel.: ………….
Fax: …………..
e-mail: …………..

7.4.

A Vállalkozó kijelenti, hogy e szerződés mellékletét képező, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében és 50. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra
tekintettel tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

8. A szerződés módosítása
8.1.

A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és feltételekkel módosíthatják a
szerződésnek a felhívás, a közbeszerzési dokumentumok feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma
alapján meghatározott részét.

8.2.

A Felek rögzítik, hogy nem minősül a szerződés módosításnak a 7.3. pontban meghatározott
kapcsolattartó személyben, illetőleg az elérhetőségben bekövetkezett bármely változás.
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9. Jogviszony megszűnése
9.1.

A szerződés a teljesítéssel, a szerződés időtartamának lejáratával, bármelyik fél jogutód nélküli
megszűnésével, a teljesítés lehetetlenné válásával, illetőleg azonnali hatályú felmondással
szűnik meg.

9.2.

Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén. A súlyos szerződésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont határozza meg.

9.3.

A Vállalkozó részéről a szerződés súlyos megsértését jelenti, ha
a) Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
b) a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
c) az érvényesített késedelmi kötbér összege eléri a nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti
teljes ellenszolgáltatás) 30 %-ának megfelelő összeget.

9.4.

A Megrendelő részéről a szerződés súlyos megsértését jelenti
a) az együttműködési szabályoknak a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését lehetetlenné tevő
megsértése,
b) ha a Megrendelő a Vállalkozó fizetési felszólítása ellenére esedékessé vált fizetési
kötelezettségének neki felróható módon az esedékességi időpontot követő 60 napot
meghaladóan sem tesz eleget.

9.5.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

9.6.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelően a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ában foglaltaknak;
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

9.7.

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
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9.8.

Ha a Megrendelő a vállalkozási szerződést a fentiek alapján felmondja, úgy a Vállalkozó és a
Megrendelő között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelő felméri a Vállalkozó által
a felmondásig szakszerűen és megfelelő minőségben elvégzett feladatokat átveszi és
ellenértékét a Vállalkozónak megtéríti. A Megrendelő az előző módszerrel átvett és felmért
munkák ellenértékéből levonja azt a kárát, amely a hibás vagy szakszerűtlen munkarészek
kijavításából, illetve más vállalkozó munkába történő bevonásából erednek.

10. Záró rendelkezések
10.1. Jelen szerződés kizárólag a felek által aláírt megállapodás útján módosítható. Szóbeli módosítás,
nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen.
10.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott
együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Szombathelyi
Járásbíróság, illetőleg a Szombathelyi Törvényszék illetékességét.
10.3. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési
dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleírás), az eljárás során feltett kérdések és
azokra adott válaszok, a pénzügyi-műszaki ütemezés, valamint a Vállalkozó ajánlata.
10.4. Jelen szerződés magyar nyelven készült. A szerződés bármilyen értelmezése esetén a magyar
nyelv szabályai érvényesek.
10.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. (Ptk.), valamint
a 3.3. pontban felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10.6 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettségvállalási, ellenjegyzési
utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló 4/2014. (XI.17.) számú polgármesteri utasítás
alapján jelen szerződés aláírására Illés Károly alpolgármester jogosult.
11. Hatálybalépés
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal hagyják
jóvá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1 (egy) eredeti példány a
Vállalkozót, 3 (három) példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

Szombathely, 2018.
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Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata

………..…….…………………………

Aláírás:

Aláírás:

……………………………………….

…………………………………………

Képviselő neve:
Illés Károly
alpolgármester
Megrendelő képviseletében

Képviselő neve:
………………………………..
ügyvezető
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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében
óvodák felújításának építési munkái II.
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NYILATKOZATMINTÁK
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FELOLVASÓLAP
(elektronikus űrlap kitöltése útján)

RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉS
(Lásd a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként átadott Excel táblázatot!)

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában
(elektronikus űrlap kitöltése útján)

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

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében
(elektronikus űrlap kitöltése útján)

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

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 67. § (4) bekezdése alapján
(elektronikus űrlap kitöltése útján)

NYILATKOZAT
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően
(elektronikus űrlap kitöltése útján)

38. oldal, összesen: 47

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében
óvodák felújításának építési munkái II.
EKR000390992018

NYILATKOZAT
a Kbt. 134. § (5) bekezdése vonatkozásában
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt
keretében óvodák felújításának építési munkái II.
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ………………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………
az alábbi
nyilatkozatot tesszük
A Kbt. 134. § (5) bekezdésének megfelelően a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépéséig, az
előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg, a jótállási biztosítékot a teljesítési
határidőig rendelkezésre bocsátjuk.

Kelt:

cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 114. § (2) bekezdésének megfelelően
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint az alkalmassági feltételekről
….. Rész7
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt
keretében óvodák felújításának építési munkái II.
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ………………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………
az alábbi
nyilatkozatot tesszük

A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy az
ajánlattételi felhívás III.1.1) , III.1.2. és III.1.3) pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmények
velünk szemben teljesülnek, megfelelünk az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.

Kelt:

cégszerű aláírás

7

Részenként külön nyilatkozat csatolása szükséges, a rész számának feltüntetésével.
40. oldal, összesen: 47
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontjaira
….. Rész8
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tennie.
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
képviseletében eljárva
„A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések
Szombathelyen” című projekt keretében óvodák felújításának építési munkái II.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban
n y i l a t k o z o m,
hogy a szerződés teljesítése során *alvállalkozót:
nem veszünk igénybe
VAGY
igénybe veszünk
(értelem szerűen kell kitölteni az egyiket megjelölve)
Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az alábbi nyilatkozatot is ki kell
tölteni:
1./ Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t
igénybe venni:
[Ajánlattevő tölti ki!]
2./ Nyilatkozom, hogy a fent megjelölt rész(ek) tekintetében az ajánlat beadásakor az alábbi
alvállalkozók ismertek:
[Ajánlattevő tölti ki!]
Az alvállalkozó neve és címe

A beszerzés azon része, mely tekintetében az
alvállalkozó bevonásra kerül

Név: ……………………..
Cím: ……………………..
Kelt:

cégszerű aláírás

*Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
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Részenként külön nyilatkozat csatolása szükséges, a rész számának feltüntetésével.
41. oldal, összesen: 47

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében
óvodák felújításának építési munkái II.
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NYILATKOZAT A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAKRA
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt
keretében óvodák felújításának építési munkái II.
….. Rész9
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában:
n y i l a t ko z o m,
I./ az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából más gazdasági szervezet
kapacitására:
a) nem támaszkodunk
VAGY
b) támaszkodunk
II./ Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet kapacitására
támaszkodik úgy az alábbi nyilatkozatot is ki kell töltenie:
A felhívás vonatkozó pontja, az előírt
alkalmassági kritérium megjelölésével

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet neve, székhelye

1.
2.

Amennyiben a bevont szervezet műszaki- szakmai alkalmasságot igazol:
A Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell csatolni a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.
Kelt:

cégszerű aláírás
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Részenként külön nyilatkozat csatolása szükséges, a rész számának feltüntetésével.
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EKR000390992018

Ajánlattevői nyilatkozat a műszaki eltérésekre vonatkozóan
….. Rész10
Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője „A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések
Szombathelyen” című projekt keretében óvodák felújításának építési munkái II.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban ezennel kijelentem, hogy a műszaki dokumentációban esetlegesen megjelölt
gyártmányoktól, típusoktól
1./ eltérő ajánlatot nem tettünk
VAGY
2./ az alábbi általunk megajánlott gyártmányok, típusok térnek el:
Tételszám

Műszaki dokumentáció
szerinti anyag / szerkezet /
berendezés gyártmánya,
típusa

Ajánlattevő által megajánlott
anyag / szerkezet /
berendezés gyártmánya,
típusa

Melléklet: eltérés esetén csatolni kell az anyagok, szerkezetek, berendezések jellemző tulajdonságait,
paramétereit (pl.: méret, csatlakozási igények, nyomó szilárdság, teljesítmény, stb.) bemutató műszaki
dokumentumokat (forgalomba hozatali engedélyek, magyar nyelvű termékleírások) is, melyből
egyértelműen megállapítható az egyenértékűség.

(megfelelő aláhúzandó)

Kelt:

cégszerű aláírás
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Részenként külön nyilatkozat csatolása szükséges, a rész számának feltüntetésével.
43. oldal, összesen: 47

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében
óvodák felújításának építési munkái II.
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NYILATKOZAT
a Kbt. 44. §-ának megfelelően az üzleti titokról
Alulírott ………………..…, mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő) (székhely:
……………………………………………..)
cégjegyzésre
jogosult/nyilatkozattételre
jogosult
képviselője
„A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt
keretében óvodák felújításának építési munkái II.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat nem tartalmaz üzleti titkot11
VAGY
[] nyilatkozom, hogy az ajánlat üzleti titkot tartalmaz a következő, az ajánlat végén elkülönítetten,
vagy külön ajánlati kötetben benyújtott oldalakon: ……………………………………………….12
Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást csatolunk, amelyben részletesen
alátámasztjuk, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számunkra aránytalan sérelmet
Tudomásul veszem, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 44. § (1) bekezdésének megfelelően az
üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A
gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért
és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Tisztában vagyok azzal, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés alkalmazásában a
gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból
bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti
titokká nyilvánításnak.
11
12

Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni! Csak az egyik válasz jelölhető meg!
Kérjük az egyik válaszlehetőséget megjelölni x-el, vagy aláhúzni!
44. oldal, összesen: 47

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében
óvodák felújításának építési munkái II.
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Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdésének megfelelően a gazdasági szereplő
nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek,
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát,
amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Tudomásul veszem, hogy az EKR rendelet 11. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 44. § alkalmazása során
az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kötelesek
vagyunk alkalmazni.
Kelt:

cégszerű aláírás

45. oldal, összesen: 47

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében
óvodák felújításának építési munkái II.
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt
keretében óvodák felújításának építési munkái II. tárgyú eljárásban
A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör: ……………………………………………13
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

JOGOSULTSÁGOK
(Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultság(ok), illetőleg azok megszerzésének dátuma.)
Jogosultság
Lejárat dátuma

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig
Munkahely megnevezése, munkakör, ellátott funkciók, feladatok és
(év, hónap, nap)
beosztások ismertetése

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Kelt:
Szakember aláírása

13

Minőségellenőrzésért felelős szakember vagy projektvezető
46. oldal, összesen: 47

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében
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Nyilatkozat rendelkezésre állásról
A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda fejlesztések Szombathelyen” című projekt
keretében óvodák felújításának építési munkái II. tárgyú eljárásban

Alulírott ………………….., mint a(z) ......................................................... ajánlattevő (székhely:
…………………………………………….) által A TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 kódszámú „Óvoda
fejlesztések Szombathelyen” című projekt keretében óvodák felújításának építési munkái II. tárgyú
eljárás szerződésének teljesítésébe bevonni kívánt szakember
nyilatkozom,
hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok - a szerződés
teljesítése során - az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan önéletrajzomat
benyújtották.
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem,
amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt:
szakember aláírása

47. oldal, összesen: 47

