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Tisztelt Ajánlattevők!
Önök Vasvár Város Önkormányzata „Bölcsőde kialakítása” címen indított közbeszerzési eljárás
dokumentációját tartják a kezükben.
Ajánlatkérőnek jelen dokumentációval az a célja, hogy segítséget nyújtson az egyértelmű, a
felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat
elkészítéséhez. Az Ajánlatkérő célja, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevők ajánlatai érvényesnek
minősüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban foglalt
követelményeknek eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az Ajánlattevő részéről.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott
iratminták alkalmazása nem kötelező, azonban az Ajánlattevők felelőssége az általuk használt
iratminták tartalmi megfelelőségének biztosítása.
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az ajánlatkérési
dokumentációt és írásbeli ajánlatukat a felhívásban, illetve a dokumentációban foglalt követelmények
figyelembevételével, valamint az irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el és
nyújtsák be. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek meg
nem felelő ajánlat – a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1)–(2)
bekezdésében foglalt keretek között – érvénytelennek minősül.
A felhívással, dokumentációval kapcsolatban felmerülő kérdés, bizonytalanság esetén éljenek a
közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás lehetőségével.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM
rendelet 6. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a dokumentációt ellenjegyzem:

Dr. Schablauer Péter
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
nyilvántartási szám: 00182
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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. harmadik részének 115.§ (1) bekezdés alapján hirdetmény nélküli
nyílt eljárásként került megindításra, amely alapján az ajánlattételi felhívást Ajánlatkérő közvetlenül a
kijelölt Ajánlattevőknek küldi meg, figyelemmel a Kbt. 115.§ (2) bekezdésben foglaltakra.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a Kbt. előírásainak
ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor
nem tűzte célul a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban
meghatározottak megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van,
a felhívás az irányadó.

1.

Ajánlatkérő neve és elérhetősége
Vasvár Város Önkormányzata
9800 Vasvár, Alkotmány utca 1.
Képviseli: Tóth Balázs polgármester

2.

Ajánlatkérő nevében az eljárás lefolytatásában eljáró szervezet
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 17.
Dr. Schablauer Péter
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
nyilvántartási szám: 00182
Telefon: +36 82 510-001
Fax: +36 82 222-067
Email: info@mkeb-zrt.hu

3.

A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd,
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása, a
tárgyalásos eljárás jogcíme
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt
közbeszerzési eljárást alkalmaz tekintettel arra, hogy építési beruházás becsült értéke nem éri el a
háromszázmillió forintot.

4.

Ajánlati dokumentáció, valamint annak beszerzési feltételei
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás mellé ajánlattételi dokumentációt készít. Ajánlatkérő az
ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt egyidejűleg díjmentesen és elektronikus
úton megküldi a Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján általa kijelölt ajánlattevők részére.
A dokumentáció Ajánlatkérő által az ajánlattevő részére történő megküldése az eljáráson való
részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem átruházható.

4. oldal

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME: BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA

5.

Az eljárás azonosítója
HKT-104/2017.

6.

Az eljárás címe
Bölcsőde kialakítása

7.

Az eljárás tárgya és a szerződés megnevezése, amire ajánlatot kérnek
Építési beruházás
Kivitelezés
Bölcsőde kialakítása vállalkozási szerződés keretében

8.

Nómenklatúra / CPV kód
45000000-7

9.

Építési munkák

A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Bölcsőde kialakítása.
A pontos mennyiségeket, az előírt műszaki paramétereket, továbbá az ajánlat elkészítésével
kapcsolatos egyéb műszaki adatokat az ajánlati dokumentáció III. része (Műszaki leírás)
tartalmazza.

10. A teljesítés helye
9800 Vasvár, Béke u. 11. hrsz: 1166
NUTS: HU222

11. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor
Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására,
elektronikus árlejtés alkalmazására.

12. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
Szerződés teljesítése: a vállalkozási szerződés megkötésétől számított 120 nap
Előteljesítés lehetséges.
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13. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás
A számlák kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint – a Kbt. 135. §-ával
összhangban – a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2)
bekezdés alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő
számla alapján, banki átutalással.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelően - amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki
számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától
számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
c) az Ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben
legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és
alvállalkozónak;
d) a c) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az Ajánlatkérő az
ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31.
§-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre
vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az
ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
A Kbt. 135. §-ának (2) bekezdése szerint, ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére
(készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás
megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadásátvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel
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– meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a
teljesítésigazolást köteles kiadni.
Ajánlatkérő a Kbt. 136.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján szerződéses feltételként előírja, hogy a
nyertes ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
Fordított ÁFA:
Jelen kivitelezési munka a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.
Előleg:
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bekezdésére való tekintettel a szerződésben foglalt – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű
előleg igénybevételét biztosítja nyertes Ajánlattevő részére, amely a végszámlában kerül
elszámolásra.
Részszámla (részszámlák) és a végszámla benyújtására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő legfeljebb 3 részszámla és a végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:
1. részszámla: benyújtásának feltétele a nyertes Ajánlattevő benyújtott árazott költségvetés
alapulvételével legalább 25%-ot elérő összegű műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt
teljesítése;
2. részszámla: benyújtásának feltétele a nyertes Ajánlattevő benyújtott árazott költségvetés
alapulvételével legalább 50%-ot elérő összegű műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt
teljesítése;
3. részszámla: benyújtásának feltétele a nyertes Ajánlattevő benyújtott árazott költségvetés
alapulvételével legalább 75%-ot elérő összegű műszaki tartalom műszaki ellenőr által igazolt
teljesítése;
A végszámla kiállítására ajánlattevő a teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr által történt
leigazolt teljesítését követően jogosult.

14. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
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15. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása
Ajánlatkérő nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét.
Indokolás: Az építési beruházás során elvégzendő munkarészek egymáshoz kapcsolódása, a
munkaterületek történő munkavégzés koordinálása, továbbá az egységes jótállási határidő
biztosítása.

16. Az ajánlatok értékelésének szempontjai, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra
vonatkozó értékelési szempontok súlyozása
Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány.
Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték
arányt megjelenítő szempont és az elvégzendő építési tevékenység minőségének értékelésére
alkalmas alábbi részszempontok szerint vizsgál:
Részszempont

Súlyszám

1.

Nettó ajánlati ár (Ft)

70

2.

Megajánlott jótállási határidő (hónap)

25

3.

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti MV-É (építész szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki
vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges
képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai gyakorlati
ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési lehetőségének
időpontjától számítva (év)

5

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 1-100
Azok a módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont értékelése
Értékeli szempont: Nettó ajánlati ár
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás minősül legelőnyösebb ajánlatnak. Ez az ajánlat a maximális
pontszámot kapja, a további ajánlatok a fordított arányosság elve alapján a következő képlet
alapján kapnak pontot:
Legelőnyösebb ajánlat

Vizsgált ajánlat pontszáma =



x 99 + 1

Vizsgált ajánlat
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A 2. részszempont értékelése
Értékeli szempont: Megajánlott jótállási határidő (hónap)
A 24 hónapot vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap; a 48 vagy annál több hónapot vállaló Ajánlattevő a
maximális 100 pontot kapja. A 24 és 48 hónap közötti vállalásokért a pontok kiosztása
arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(Vizsgált ajánlat-minimum érték)/(maximum érték-minimum érték) × 99 + 1
A jótállás időtartamának maximumát Ajánlatkérő 48 hónapban határozza meg. Ez fölött
megajánlott időszak nem kerül figyelembevételre az ajánlat értékelése során.
A 24 hónapnál kevesebb időszakra vonatkozó jótállást Ajánlatkérő visszautasítja, és az ilyen
módon benyújtott ajánlatot érvénytelennek minősíti.
A 3. részszempont értékelése
Értékeli szempont: A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MVÉ (építész szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember
szakmai gyakorlati ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési lehetőségének
időpontjától számítva (év)
A jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési lehetőségének időpontjától számítva 1 év
építész szakterület megszerzett gyakorlattal rendelkező Ajánlattevő 1 pontot kap; a jogosultság
megszerzésétől illetve megszerzési lehetőségének időpontjától számítva 10 év vagy annál több
éves építész szakterület megszerzett gyakorlattal rendelkező Ajánlattevő a maximális 100 pontot
kapja. Az 1 év és 10 év közötti szakmai gyakorlati idő esetében a pontok kiosztása arányosítással
történik az alábbi képlet szerint:
(Vizsgált ajánlat-minimum érték)/(maximum érték-minimum érték) × 99 + 1
A jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési lehetőségének időpontjától megszerzett
gyakorlati évek számításánál Ajánlatkérő minden megkezdett évet
Az építész szakterületen a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési lehetőségének
időpontjától számított gyakorlat minimumát Ajánlatkérő 1 évben határozza meg.
az ennél rövidebb gyakorlati időt Ajánlatkérő visszautasítja, és az ilyen módon benyújtott
ajánlatot érvénytelennek minősíti.
Az építész szakterületen a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési lehetőségének
időpontjától számított gyakorlat maximumát Ajánlatkérő 10 évben határozza meg. Ez fölött
megszerzett gyakorlati időszak nem kerül figyelembevételre az ajánlat értékelése során.
Ajánlattevőnek benyújtott ajánlatában csatolnia kell az értékeli szempontok vonatkozásában az
építész szakterületen vizsgált szakember vonatkozásában az alábbi dokumentumokat:
 a szakember bemutatása, a dokumentáció mellékletét képező adatlapon
 a bemutatott szakember aláírt szakmai önéletrajza
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Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatoknak a fenti értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeit a fentiekben meghatározott ponthatárok között értékeli a
jelen pontban meghatározott módszerrel, majd 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.
A Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint, ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított
összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési
pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra
nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e
bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg.
A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési
szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
A Kbt. 131. § (4) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg
a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelölte.

17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
a) Jóteljesítési biztosíték
Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező beruházás ajánlattevő által történő teljesítésigazolással
történő átadását követő 1 év időtartamig jóteljesítési biztosíték nyújtását írja elő ajánlattevő
részére.
A jóteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a.
A jóteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
A jóteljesítési biztosíték nyújtásának határideje legkésőbb a műszaki ellenőr által igazolt
teljesítés időpontja.
A jóteljesítési biztosíték Ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a végszámla
benyújtásának feltétele.
Amennyiben a jóteljesítési biztosíték nyújtás vonatkozásában előírt időszak végéig nem kerül a
biztosíték lehívásra, Ajánlatkérő 5 munkanapon belül gondoskodik a biztosíték
felszabadításáról, illetve visszautalásáról.
A biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§ (5)
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
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b) Késedelmi kötbér
Mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap
Ajánlattevő arra az esetre, ha neki vagy alvállalkozójának felróható okból a műszaki átadásátvétel időpontja vonatkozásában késedelembe esik, a megjelölt mértékű késedelmi kötbért
köteles vállalni. A teljes késedelmi kötbér maximuma az ajánlati ár 20%-a.
A késedelmi kötbér vonatkozásában a maximumként meghatározott érték elérése esetén
Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 30 napot meghaladó, felróható késedelem
esetén a szerződéstől elálljon, illetve, ha annak a Ptk-ban előírt feltételei nem állnak fenn,
akkor felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be.
c) Meghiúsulási kötbér
Mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 30 napot meghaladó, felróható késedelem
esetén a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben Ajánlattevő a jelen pontban megjelölt
mértékű meghiúsulási kötbért köteles vállalni.
A Ptk. 6.186. § (1) bekezdésének megfelelően a kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha a
nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

18. Kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok
Kizáró okok:
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és
m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Ennek megfelelően az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a Kbt. 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem
került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a Kbt. 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis
nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
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alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére
álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított
három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok
és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán
kívül nem lehet más módon orvosolni.
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
Megkövetelt igazolási módok:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi
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közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

19. A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények, az
alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód
Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek:
P1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az általános forgalmi adó nélkül számított teljes
árbevétele az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző kettő mérlegfordulónappal
lezárt üzleti évre vonatkozóan összesen nem érte el a 40 mFt-ot, attól függően, hogy az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a feltételben előírtak 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.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmasság igazolása:
Pi1) 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) pontjának megfelelően ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia
kell az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételére vonatkozó
nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért nyilatkozatban szereplő adatok a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló becsatolása nem szükséges.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a fenti, a 19. § (1)
bekezdésében foglalt igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az elbírálás
során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a
Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás
benyújtását.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, (1) bekezdés 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 az (1)
bekezdésben 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 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.
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) 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
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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.

20. A műszaki és szakmai helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények, az alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód
Műszaki és szakmai helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek:
M1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított öt évben nem rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti (építési
beruházás), az előírásoknak és a szerződéses feltéteknek megfelelően teljesített
referenciával (referenciákkal), amely általános forgalmi adó nélkül számított
ellenszolgáltatási értéke legalább 40 mFt.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek együttesen maximum 2 darab referenciával is
megfelelhet.
A Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Műszaki és szakmai helyzetre vonatkozó alkalmasság igazolása:
Mi1)A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés alapján ajánlattevőnek a 20. pont M1)
pontjában előírt alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább
 a megrendelő nevét és székhelyét;
 referenciát igazoló személy neve, beosztása, telefonszáma;
 a referencia tárgyát teljesítő kivitelező (ajánlattevő) nevét és székhelyét;
 az építési beruházás tárgyát, annak pontos megnevezése;
 a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját);
 a teljesítés helyét;
 az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatási érték;
 továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
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Figyelemmel a Korm. rendelet 23.§-ban foglaltakra a referencia (referenciák) a Korm.
rendelet 22.§ (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell
igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő a fenti, a 21. §
(2) bekezdésében foglalt igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az elbírálás
során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a
Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás
benyújtását.
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 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 21. § (2) bekezdés
előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló
dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2)
bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása 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.
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
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időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek
- azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény,
valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy
szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (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 Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
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.

21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja
2017. július 12.

22. Az ajánlattételi határidő
2017. augusztus 4. (péntek) 10.00 óra

23. Az ajánlatok benyújtásának címe és a benyújtás módja
Benyújtás címe:
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 17.
Titkárság
Benyújtás módja:
Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban írásban, valamint az eredeti példánnyal megegyező
elektronikus másolatban (CD vagy DVD lemezen) zártan, a fentiekben megadott címre közvetlenül
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
azok kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került.
Az ajánlattételi határidő lejártának napján csak az Ajánlatkérő által az ajánlatok felbontására
megjelölt irodába történő postai kézbesítés esetén garantálható az ajánlat határidőre történő
beérkezése, ugyanis az Eljárónál a postai kézbesítés általános időpontja későbbi, mint az
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ajánlattételi határidő lejártának időpontja. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítésből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlat csomagoláson a címzett megjelölésén túl szerepeltetni kell az alábbiakat is:




a közbeszerzési eljárás címét;
a közbeszerzési eljárás azonosító számát;
„Az ajánlattételi határidő lejártáig TILOS felbontani!” feliratot.

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban kell benyújtani.
A csomagolásnak egyebekben biztosítani kell a következőket:
 az ajánlat papír alapú példánya együtt maradjon;
 egyértelműen megállapítható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki
nem vettek és/vagy abba semmit be nem tettek.
Az ajánlathoz csatolt elektronikus másolatot lehetőség szerint egy állományba szkennelve, nem
módosítható formátumban (lehetőség szerint PDF) kell CD vagy DVD adathordozón benyújtani.
Amennyiben a papír alapú és az elektronikusan becsatolt példányok között ellentmondás van, úgy
Ajánlatkérő a papír alapú példányt és az abban szereplő adatokat, nyilatkozatokat tekinti
irányadónak.
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott példánya
- jelszó nélkül olvasható;
- nem módosítható (PDF);
- a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik.

24. Az eljárás nyelve (nyelvei), annak feltűntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven
is benyújtható-e az ajánlat
Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

25. Az ajánlatok felbontásának ideje és helye, valamint az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak
Az ajánlati felbontásának ideje:
Az ajánlatok felbontásának kezdő időpontja megegyezik az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjával, figyelemmel a 22. pontban foglaltakra.
Az ajánlatok felbontásának helye:
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 17.
földszinti tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az
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ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a
felolvasólapba betekinthetnek.
meghívott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

26. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

27. Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja
Nem releváns.

28. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti biztosíték nyújtásához.

29. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek
A szerződés teljesítésére nem vonatkoznak különleges feltételek.

30. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok
A közbeszerzés tárgyát képező beruházás a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00022 kódszámú projekt
keretében Európai Uniós forrásból és Ajánlatkérő saját forrásából (figyelemmel a beruházás
támogatott és nem támogatott műszaki tartalmára) kerül finanszírozásra.

31. A tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
Ajánlatkérő nem alkalmaz tárgyalást a közbeszerzés során.

32. Az első tárgyalás időpontja
Nem releváns.

33. Egyéb információk
a) Az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítása érdekében nem alkalmaz beruházáslebonyolítót.
b) 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
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kérhet az ajánlatkérőtől.
A kiegészítő tájékoztatás a következő elérhetőségeken kérhető:
Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt.
7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 17.
Telefon: +36 82 510-001
Fax: +36 82 222-067
Email: info@mkeb-zrt.hu
Dr. Schablauer Péter
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. §-ában foglaltak irányadók, a Kbt. 114. § (6)
bekezdésében foglalt eltéréssel.
c) Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart.
A helyszíni bejárás időpontja: 2017. július 17. (hétfő) 10.00 óra
Gyülekező: a beruházás helyszínén - Vasvár, Béke u. 11.
d) Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. [Kbt. 66. §
(1) bekezdés]
e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bekezdés]
f) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 66. § (4) bekezdés]
g) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti információkat. (Az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a
főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek.) [Kbt. 66. § (4) bekezdés]
h) Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
i) Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt.” rövidítés
alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési
eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
j) Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás
lehetőségét teljes körben biztosítja.
k) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat 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
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foglalt meghatalmazást.
l) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a közbeszerzési műszaki leírást
előzetesen megvizsgálta, kivitelezésre alkalmasnak találta, ajánlattevő az abban található
mennyiségi kimutatásokat ellenőrizte, a későbbiekben felmerülő többletmunkákért
többletköltséget nem számol el.
m) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a dokumentáció részeként megküldött tételes
költségvetést árazott formában.
n) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró,
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját, egyszerű másolat formájában.
o) Az igazolások benyújtásának formája:
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 dokumentum
benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű
másolatban is benyújtható. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
p) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §ának megfelelően az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább
a következőkben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: 5 millió
forint/káresemény, 10 millió forint/év.
q) 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 n) pontjában meghatározott P1) és M1)
alkalmassági feltétel vonatkozásában.
r) Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg
gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
s) Ajánlatkérő kéri az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott
ajánlat-mintának megfelelően elkészíteni.
t) Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a közbeszerzési
dokumentumban (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, műszaki dokumentáció, árazatlan
költségvetések) a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
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szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást szerepeltetett, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 46.§ (3) bekezdésben foglaltak alapján a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő az előírttal egyenértékű
gyártmányú, eredetű, típusú dolgot, eljárást, tevékenységet, személyt, szabadalmat vagy
védjegyet is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
u) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem
kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
v) Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (5) bekezdésben előírtak alapján ez úton 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 felelnie.
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II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Az Ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok kiadásával az a célja, hogy az ajánlattevők előtt
egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. A közbeszerzési dokumentumok nem
tartalmazzák az ajánlattételi felhívás előírásait, azonban ha a közbeszerzési dokumentumok bármely
előírása eltér az ajánlattételi felhívástól, akkor az utóbbi az irányadó. Az Ajánlatkérőnek az a kérése,
hogy az ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokat figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az
ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.
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)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő
üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. § (1) 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
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.
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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 írásban, az ajánlattételi felhívásban megjelölt személyhez (szervezethez) címzett
levélben, fax útján, vagy elektronikus úton tehetik fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű
határidőben. Az ajánlattevők által feltett kérdésekés az azokra adott Ajánlatkérői válaszok az ajánlatok
benyújtásának helyén, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 09:00-tól 16:00 óráig, az
ajánlattételi határidő utolsó napján 11:00 óráig hozzáférhetők és megismerhetők azzal, hogy az ismert
ajánlattevők számára a kérdéseket és az arra adott válaszokat az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6)
bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően ésszerű határidőben írásban
közvetlenül is megküldi.
4.2. Az ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra irányuló kérdések határidőben
megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. Az ajánlattevőnek az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni a levelezési
címet és azt a telefax számot, e-mail-címet amelyre a választ kéri. Az ajánlattevő kizárólagos
felelőssége, hogy olyan elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására
24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a
kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
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
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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 22. pontjában meghatározott
időpont. Az ajánlatok benyújtásának címe: az eljárást megindító felhívás 23. pontja szerint.
5.3. Az Ajánlatkérő az írásbeli ajánlatot akkor tekinti idejében benyújtottnak, ha az határidőben
beérkezett az 5.2. pontban megjelölt címre. Személyes benyújtás esetén késve, vagy határidőn túl
postán, illetve futárral érkező ajánlatot az Ajánlatkérő ugyan felbontja (az ajánlattevő nevét és
székhelyét jegyzőkönyvezi), azonban az ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül érvényteleníti. Az Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet arra, hogy a késve benyújtott vagy a határidőn túl beérkező ajánlat a közbeszerzési
eljárás dokumentumának minősül, így annak példányait nem küldi vissza, hanem a törvényben előírt
határidőig megőrzi. [Az Ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy az ajánlatok benyújtásának helye
portaszolgálattal biztosított irodaház, ezért a portán való bejutás időt vehet igénybe. Ugyanakkor az
ajánlatot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig, a felhívásban az ajánlatok benyújtásaként
megjelölt helyiségben kell leadni!]
5.4. Az ajánlatot – az 5.5.-5.11. pontokban előírtakat is figyelembe véve – cégszerűen aláírva, egy papír
alapú példányban, kötött vagy fűzött formában, továbbá egy elektronikus másolati példányban (.pdf,
vagy .jpg formátumban, illetőleg az árazott költségvetést excel (.xls) formátumban, CD-n, vagy DVD-n),
zárt borítékban vagy dobozban „Ajánlat” és „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”
feliratokkal ellátva, az eljárás címét feltüntetve kell benyújtani.
5.5. A benyújtott ajánlat papír alapú példányának borítólapján, valamint az elektronikus példány
adathordozóján (CD, DVD) fel kell tüntetni azt eljárás címét, az „ajánlat” kifejezést, az ajánlattevő
nevét, címét.
5.6. Az ajánlatok eredeti és elektronikus másolati példánya közötti tartalmi eltérés esetén az
Ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek és ennek alapján értékeli az ajánlatot. E rendelkezés
azonban nem mentesíti az ajánlattevőt, hogy ajánlatát az előírt példányszámban, illetve tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be.
5.7. Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban kell benyújtani. A kért példányszámú ajánlatot
együttesen (egy borítékba, csomagba, dobozba) kell becsomagolni.
A csomagolásnak egyebekben biztosítani kell a következőket:
- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
- egyértelműen megállapítható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem
vettek és/vagy abba semmit be nem tettek,
- a csomagolás külső felülete tartalmazza az 5.4. pont szerinti feliratokat és adatokat.
5.8. Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni.
5.9. 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.
5.10. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
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5.11. 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
6.1. Az Ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy az ajánlattevők csak írásban (levélben, faxon vagy
elektronikus úton), az ajánlattételi felhívásban kapcsolattartási pontként megjelölt személynek
címezve tegyenek fel kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással kapcsolatos észrevételeiket.
Minden más módon érkező megkeresésre az Ajánlatkérő a válaszadást megtagadja. Az elektronikus
úton benyújtott nyilatkozat benyújtható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott
vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő
elektronikus dokumentumba foglalt formában. A kiegészítő tájékoztatás iránti igény nem minősül
nyilatkozatnak, így az egyszerű e-mail formájában is megküldhető.
6.2. Az ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek benyújtásra vagy megküldésére
kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás címét.
6.3. Az ajánlattevők a 6.1.-6.2. pontokban foglalt szabályok megsértése esetén minden ebből eredő
következményt viselni kötelesek.
7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
7.1. Az írásbeli ajánlatok bontásának megkezdésére – a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott
személyek jelenlétében – a felhívásban megadott címen, az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában kerül sor.
7.2. A bontási eljárás során a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményekre kerül sor,
így az írásbeli ajánlatokban szereplő felolvasólapok alapján ismertetésre kerül az ajánlattevők neve,
címe (székhelye, lakóhelye), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek.
7.4. Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti – személy kéri, az
ajánlat ismertetését követően az Ajánlatkérő azonnal lehetővé teszi, hogy betekinthessen a Kbt. 66. §
(5) bekezdése szerinti iratba (felolvasólapba).
7.5. A beadott ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a
bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.
8. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
8.1. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek megfelelő ajánlatokat az ajánlattételi felhívás l) pontjában meghatározottak alapján
bírálja el.
8.2. Az egyösszegű ajánlati árat nettó összegben, forintban kell megadni. Az ajánlati áron felül az
ajánlatkérővel szemben csak az általános forgalmi adó (ÁFA) érvényesíthető azzal, hogy az áfa %-ának
növekedése esetén is csak legfeljebb az ajánlat szerinti bruttó (áfával növelt) ár érvényesíthető,
ugyanakkor azonban az áfa %-ának csökkenése esetén az ajánlat szerinti nettó ár összege nem
növelhető. A számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa
szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.
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Az építési beruházás nem engedélyköteles.
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 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.
8.3. Az ajánlathoz csatolni szükséges a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott
árazatlan költségvetés alapján készített részletes költségvetést kinyomtatva, illetőleg az elektronikus
ajánlati példányt tartalmazó adathordozón (CD, DVD) Excel (.xls) formátumban.
9. AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK IDŐPONTJA, ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA:
9.1. 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]
9.2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának
befejezésekor a 9.1. pont szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére
egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. [Kbt. 79. § (2)
bekezdése]
9.3. 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]
9.4. A 9.3. 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]
10. EGYÉB FELTÉTELEK
10.1. 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. §]

28. oldal

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME: BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA
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 jognyilatkozatot tehet, továbbá a közös ajánlattevők
nevében – a szerződés aláírása kivételével – a jognyilatkozatok megtételére.
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,
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.

10.2. 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.
11. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA, MÓDOSÍTÁSA
11.1. Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig – a cégjegyzésre jogosult személy által
(cégszerűen) aláírt írásos nyilatkozattal – vonhatja vissza.
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12. A KIFIZETÉSRE VONATKOZÓ SAJÁTOS FELTÉTELEK (ART. 36 /A. §)
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes
ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog
szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó
módon számított 200.000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett
alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál
nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti
alvállalkozó.
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a kifizetést
teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek
teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.
A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése
után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat
és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére 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. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási
kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a tájékoztatást, mint alvállalkozó nem kapta meg.
Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes
adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai
szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolásban, a
vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett
tartozásokat követelésarányosan átadja a vámhatóságnak. A kifizetést teljesítő a visszatartás és
követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a
köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az
adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
Amennyiben a kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen
megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig
a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést
teljesítették.
A fenti rendelkezéseket a Kbt. szerinti Ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes
ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az Ajánlatkérőt
nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az
Ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá tartozó
kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.
Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja
(engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a
kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra
vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói
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adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási
kötelezettsége fennáll.
13. AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZŐI ÉS
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 322/2015. (X. 30.)
KORM. RENDELET 1. MELLÉKLETE SZERINTI ADATOK, DOKUMENTUMOK.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően az
1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munkák kivitelezését rendeli meg.
Ennek megfelelően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adatokat az ajánlattételi
felhívás III. része tartalmazza.
Ajánlatkérő az árazatlan költségvetési kiírást jelen közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
Excel táblázat formájában bocsátja rendelkezésre.
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS
1. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA
Bölcsőde kialakítása
2. KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI ANYAGOK
Jelen közbeszerzési dokumentáció elektronikus mellékleteit képezik az alábbiak:
Ssz.

Megnevezés

Formátum

Méret (KB)

Oldalszám

1.

Költségvetési főösszesítő HKT-104-2017

MS EXCEL

11

-

2.

Építész költségvetés HKT-104-2017

MS EXCEL

292

-

3.

Gépész költségvetés HKT-104-2017

MS EXCEL

40

-

4.

Villamos költségvetés HKT-104-2017

MS EXCEL

70

-

Építész tervek
5.

K3 tervezett homlokzat_1

PDF

192 538

1 oldal

6.

alaprajz támogatott-nem támogatott részekre

PDF

356 740

1 oldal

bontva
7.

K0 Tervezett helyszínrajz_jav.

PDF

289 528

1 oldal

8.

K1Tervezett alaprajz_jav.

PDF

1 092 107

1 oldal

9.

AJK-02

PDF

50 195

1 oldal

10.

K5 tervezett metszetek

PDF

456 934

1 oldal

11.

AJB-01

PDF

41 490

1 oldal

12.

AJB-02

PDF

41 851

1 oldal

13.

AJB-03

PDF

51 731

1 oldal

14.

AJB-04

PDF

40 091

1 oldal

15.

AJB-05

PDF

41 798

1 oldal

16.

AJB-06

PDF

47 323

1 oldal

17.

AJK-01

PDF

47 636

1 oldal

18.

AJK-03

PDF

47 949

1 oldal

19.

AJK-04

PDF

54 277

1 oldal

20.

H-01

PDF

49 982

1 oldal

21.

H-02

PDF

45 355

1 oldal

22.

H-03

PDF

47 386

1 oldal
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23.

H-04

PDF

40 253

1 oldal

24.

H-05

PDF

41 556

1 oldal

25.

H-06

PDF

43 984

1 oldal

26.

H-07

PDF

51 917

1 oldal

27.

H-08

PDF

46 382

1 oldal

28.

H-09

PDF

60 514

1 oldal

29.

H-010

PDF

93 958

1 oldal

30.

H-011

PDF

94 580

1 oldal

31.

H-012

PDF

34 166

1 oldal

32.

Kiviteli Műleírás leírás

PDF

1 166 575

14 oldal

33.

K4 Tervezett homlokzatok_2

PDF

166 073

1 oldal

34.

K2 Tetőtéri alaprajz

PDF

70 593

1 oldal

35.

Felmérési metszetek

PDF

654 974

1 oldal

36.

Felmérési homlokzatok

PDF

633 605

1 oldal

37.

Felmérési homlokzatok 2

PDF

635 620

1 oldal

38.

Felmérési alaprajz

PDF

600 006

1 oldal

Gépész tervek
39.

GCS-1 tender képernyőre

PDF

101 632

1 oldal

40.

GCS-1 tender nyomtatóra

PDF

101 487

1 oldal

41.

GFSZ-1 tender képernyőre

PDF

111 181

1 oldal

42.

GFSZ-1 tender nyomtatóra

PDF

110 175

1 oldal

43.

GV-1 tender képernyőre

PDF

158 522

1 oldal

44.

GV-1 tender nyomtatóra

PDF

157 690

1 oldal

45.

gépészeti műszaki leírás

PDF

83 143

6 oldal

PDF

3 808 150

10 oldal

Rehabilitációs terv
46.

Rehabilitációs kiviteli terv

Statikai tervek
47.

Bölcsőde - acél nyíláskiváltások

PDF

345 316

1 oldal

48.

Bölcsőde - koszorú terv

PDF

424 879

1 oldal

49.

Bölcsőde - új, belső fal alapozása

PDF

795 239

1 oldal

50.

Bölcsőde - zsaluzási terv

PDF

818 231

1 oldal
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51.

Műszaki leírás

PDF

120 985

5 oldal

Tűzvédelmi tervek
52.

Alaprajz menekülő ajtóval tűzvédelmi jelekkel

PDF

547 803

1 oldal

53.

Homlokzatok 2 tűzvédelmi jelölésssel

PDF

409 116

1 oldal

54.

Vasvár bölcsőde

PDF

130 672

7 oldal

Üzemelés-technológiai tervek
55.

Konyha technológia

PDF

585 642

4 oldal

56.

Technológia alaprajz

PDF

885 063

1 oldal

Villamos tervek
57.

ALAPRAJZ GE 01

PDF

341 456

1 oldal

58.

ELOSZTÓ E GE 03

PDF

78 060

1 oldal

59.

ELOSZTÓ E GE 03 1

PDF

32 104

1 oldal

60.

ELOSZTÓ E GE 03 2

PDF

30 151

1 oldal

61.

ELOSZTÓ E GE 03 3

PDF

29 962

1 oldal

62.

ELOSZTÓ E GE 03 4

PDF

19 587

1 oldal

63.

ELOSZTÓ E GE 03 5

PDF

25 809

1 oldal

64.

VILLAMOS TERVJEGYZÉK

PDF

19 278

1 oldal

65.

VILLAMOS LÁMPATEST TÍPUSOK

PDF

66 382

1 oldal

66.

VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS KIVITELI

PDF

129 360

3 oldal

67.

VILLAMOS Tartalomjegyzék

PDF

13 335

1 oldal

68.

VILLAMOS Tervezői nyilatkozat KIVITELI

PDF

22 267

1 oldal

69.

VILLÁMVÉDELEM GE 02

PDF

73 406

1 oldal

Záradékolt tervdokumentáció és jogerős engedély
70.

Bölcsöde_építési engedély

PDF

583 268

12 oldal

71.

Bölcsöde_jogerő

PDF

38 638

1 oldal

72.

Bölcsőde_záradékolt műszaki leírások

PDF

5 530 204

55 oldal

73.

Bölcsőde_záradékolt tervek

PDF

2 509 474

10 oldal

3. KÖRNYEZETVÉDELEM
A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek, a
föld,a víz,a levegő, az élővilág, valamint az ember által létrehozott környezet, továbbá ezek
összetevői - kíméletével, takarékos használatával és a keletkező hulladék csökkentésére törekedve
kell végezni.
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Mind az építés, mind pedig az üzemeltetés során a környezetvédelemről szóló 1995 évi LIII.
törvényben foglaltakat - külön tervezői utasítás nélkül is - be kell tartani.
A földmunkákon túl, a térkövezési munkáknál a csomagoló- és kötöző anyagok, valamint a vágás
darabolás során keletkező hulladékok folyamatos összegyűjtése és szakszerű elhelyezése
elengedhetetlenül szükséges.
A területről eltakarított növényi és egyéb, nem veszélyes hulladékok szakszerű ártalmatlanításáról,
illetve elhelyezéséről gondoskodni kell. (égetés vagy szeméttelepen való elhelyezés)
Az építkezés során bekövetkező havária jellegű eseményeket a Környezetvédelmi Felügyelőségnek
be kell jelenteni. A veszélyes anyagnak minősülő bitumenemulziót és aszfaltmaradékokat össze
kell gyűjteni és a tárolásra, alkalmas telepre el kell szállítani.
A tervezett munkák természetvédelmi érdekeket nem sértenek. Fa kivágására szükség nincsen.
4. A SZAKMAI AJÁNLAT MEGTÉTELÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖVETELMÉNYEK
4.1

A munkák tételes meghatározását, azok mennyiségi adatait, valamint a felhasználandó
anyagok típusát és minőségét, jelen dokumentáció mellékletét képező árazatlan
költségvetés tartalmazza.

4.2

Az építőipari munkák elvégzésére vonatkozóan kizárólagosan a vonatkozó
jogszabályokban előírt minőségű anyagok, építőelemek használhatók és építhetők be.

4.3

Ajánlatkérő ez úton hívja fel Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a
 dokumentáció mellékletét képező műszaki leírásnak;
 dokumentáció mellékletét képező terveknek;
 a dokumentációban szereplő árazatlan költségvetésnek;
 kapcsolódó szabványoknak, és előírásoknak;
 alkalmazott technológiai előírásoknak figyelembevételével,
megfelelően tegyék meg.

és

azoknak

4.4

Amennyiben Ajánlattevő a dokumentációban szereplő műszaki anyagok, valamint a
helyszíni bejárás során szerzett információk alapján úgy ítéli meg, hogy a csatolt árazatlan
költségvetés hiányosan tartalmaz bizonyos tételeket a 4.3 pontban előírt követelmények
teljesítésére, úgy erre vonatkozó észrevételét kiegészítő tájékoztatás iránti kérdésként,
észrevételi költségvetés csatolásával kell feltennie, a Kbt. vonatkozó szakasza, valamint
jelen dokumentáció kiegészítő tájékoztatás kérése című részében foglaltak alapján.
Ajánlatkérő az ilyen módon benyújtott észrevételt megvizsgálja, és kiegészítő tájékoztatás
keretében nyújt választ, amely alapján –adott esetben- ajánlattevőnek ki kell egészítenie
az árazatlan költségvetést, a kiegészítő tájékoztatásban szereplő tételekkel.

4.5

Amennyiben Ajánlattevő nem él a kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségével, úgy ez
esetben elfogadja a dokumentáció mellékletét képező műszaki anyagokat és árazatlan
költségvetést, amely alapján teljességi nyilatkozatot kell becsatolnia ajánlatába.

4.6

A teljességi nyilatkozat megtételét követően ajánlatkérő nem fogadja el nyertes
Ajánlattevő hiányos teljesítését, arra való indokkal, hogy a teljesítés bizonyos elemei
hiányoztak jelen dokumentáció részét képező költségvetésből.
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4.7

A teljességi nyilatkozat nem pótolja jelen dokumentáció részét képező beárazandó
költségvetés ajánlattevő által hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött tételeit.
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IV. VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS TERVEZET
TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, A BENYÚJTANDÓ AJÁNLATHOZ NEM KELL CSATOLNI!

amely létrejött
egyrészről a megrendelő (továbbiakban Megrendelő):
Megrendelő neve:
Székhelye:
Teljes jogú képviselője:
Adószám:
KSH szám:
Számlaszám:
Telefon/fax:

Vasvár Város Önkormányzata
9800 Vasvár, Alkotmány utca 1.
Tóth Balázs polgármester

másrészről a vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó):
Vállalkozó neve:
Székhelye:
Teljes jogú képviselője:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Számlaszám:
Számlavezető pénzintézet:
Kapcsolattartó:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
mint szerződő felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Megrendelő a TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00022 kódszámú projekt megvalósítása érdekében „Bölcsőde
kialakítása” címen közbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. évi CXLII. évi törvény a közbeszerzésről (a
továbbiakban: Kbt.) 115.§ alapján az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására, amelynek
nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett az alábbi részajánlati körben:
1.

SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az előzményben szereplő építési beruházás jelen
szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, és
Megrendelő által benyújtott árazott költségvetés alapján, a vonatkozó szabványok szerinti minőségben
történő teljeskörű megvalósítását.
Az építőipari kivitelezői feladatok elvégzésének helyszíne: 9800 Vasvár, Béke u. 11. hrsz: 1166
A beruházás műszaki tartalmát meghatározzák:
a)

jelen szerződés előzményében megjelölt közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja (tervek,
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műszaki leírások) és árazatlan költségvetés
b)

valamint Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott beárazott költségvetése, amely jelen
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

2.

VÁLLALKOZÓI DÍJ ÖSSZEGE

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót az 1. pontban megjelölt feladatok
teljesítéséért Nettó vállalási ár:
………………………………
illeti meg.

- Ft + 27% áfa azaz nettó …………………… forint + 27 áfa vállalkozói díj

2.1. Fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár,
mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az Ajánlattételi
dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes
közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a
dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség
igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.
2.2. Megrendelő ez úton nyilatkozik, hogy jelen szerződésben szereplő munkák a fordított ÁFA
hatálya alá tartoznak.
3.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK
Az 1. pontban megjelölt feladatok teljesítésének határideje:
Munkaterület átadásának határideje:
szerződéskötéstől számított 30 napon belül
Kivitelezési feladatok ellátása legkésőbb: jelen szerződés aláírásától számított 120 nap,
azaz ……………….. előteljesítés lehetséges

4.

MŰSZAKI FELTÉTELEK

4.1.

Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján a kivitelezés megkezdésekor Építési
naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az
elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és
folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési
naplót az illetékes személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők
számára – mindenkor hozzáférhető helyen az építési területen tartani.

4.2.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő részéről
Név:
Cím:
Tel/Fax:
E-mail:

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Név:
Cím:
Tel/Fax:
E-mail:

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
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Vállalkozó részéről
Név:
Cím:
Tel/Fax:
E-mail:

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Név:
Cím:
Tel/Fax:
E-mail:

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

4.3. Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a
munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.
4.4. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzése alkalmas állapotban a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátani.
4.5. A Megrendelő köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg átadni a hatályos törvényeknek valamint
a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő kiviteli terveket (adott esetben) egy
nyomtatott példányban illetve egy elektronikus formában (CD adathordozó).
4.6. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó
részére építésre alkalmas állapotban átadni. A kivitelezéshez szükséges elektromos energia és
vízvételi lehetőséget a Megrendelő biztosítja, de annak költsége Vállalkozót terheli.
A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő
állapotának biztosítása az átadás időpontjára.
A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal
érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.
4.7. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárultáig a
munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá
a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.
A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó
felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek,
eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot.
Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.
Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó
intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadásátvételi eljárása során.
A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.
4.8. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban
rögzíteni.
Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők,
összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható
végre, azt külön szerződésmódosítás keretében – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével –
lehet megtenni.
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4.9. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az
eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3
munkanappal korábban) értesíteni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a
Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
4.10. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért
Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok
elhárításában – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének
meghatározásában.
4.11. Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a
Vállalkozó feladata.
4.12. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból a szerződést módosíthatja, a
Kbt. 132.§-ban foglaltak figyelembevételével.
4.13. Pótmunka csak írásbeli szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végezhető.
Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlat alapját képező
tervekben és engedélyekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Felek megállapodnak, hogy
pótmunkát csak és kizárólag Megrendelő és írásban rendelhet el. Megrendelő a többletmunkák
érvényesítésének lehetőségét kizárja.
4.14. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy
Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek
beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása
szükséges. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó
vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi
anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti
minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok
elvégeztetése, a termék minősítése. Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes
szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I.
osztályú anyagok és termékek használhatók.
4.15. Vállalkozó az alábbi Alvállalkozót (Alvállalkozókat) jogosult bevonni a kivitelezésbe, az
alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett, figyelemmel a közbeszerzési
ajánlatában megjelöltek alapján:
 ……………………………..
 ……………………………..
4.16. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti.
Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett
végeztet.
4.17. A munka minőségének meghatározására jelen szerződés előzményében meghatározott
közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő
műszaki specifikációk (nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak.
4.18. Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a
környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a
munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen
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kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére
elvégezteti.
4.19. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 8 munkanapon belül – az általa végzendő
munkákról napi bontású műszaki ütemtervet és forgalomkorlátozási tervet készít, és azokat
Megrendelővel jóváhagyatja.
4.20. Vállalkozó köteles a tényleges munkakezdést megelőzően Mintavételi és Minősítési Tervet
(MMT), valamint Technológiai Utasítást (TU) készíteni és átadni Megrendelőnek jóváhagyásra.
Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda,
úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott sár, sitt
folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső csatornarendszer eldugítása nélkül, a
hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés
során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására
(elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi dokumentációnak
tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait.
4.21. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály
időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen
akadályoztatásokra időben felhívni.
4.22. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az
esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő
károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.
4.23. Vállalkozó feladata az üzembe helyezés engedélyeztetése a Szolgáltatónál, amelynek felmerülő
költségei is (adott esetben) Vállalkozót terhelik.
4.24. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §ának megfelelően Vállalkozó köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább a
következőkben előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: 5 millió forint/káresemény,
10 millió forint/év.
5.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

5.1. A számlák kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint – a Kbt. 135. §-ával
összhangban – a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2)
bekezdés alapján kerül sor az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő
számla alapján, banki átutalással.
5.2. Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelően - amennyiben az ajánlattevőként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől
eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki
számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti
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köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától
számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
c) az Ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben
legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és
alvállalkozónak;
d) a c) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az Ajánlatkérő az
ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
5.3. Megrendelő tartalékkeretet nem határoz meg.
5.4. 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.
5.5. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre
vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
5.6. A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés
teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az
ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
5.7. A Kbt. 135. §-ának (2) bekezdése szerint, ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére
(készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás
megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadásátvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel
- meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a
teljesítésigazolást köteles kiadni.
5.8. Előleg biztosítása
Megrendelő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított –
teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja Vállalkozó
részére, amely a végszámlában kerül elszámolásra.
5.9. Részszámla (részszámlák) és a végszámla benyújtására vonatkozó információk:
Vállalkozó legfeljebb 3 részszámla és a végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:
1. részszámla: benyújtásának feltétele a Vállalkozó benyújtott árazott költségvetés
alapulvételével legalább 25%-ot elérő összegű műszaki tartalom műszaki ellenőr által
igazolt teljesítése;
2. részszámla: benyújtásának feltétele a Vállalkozó benyújtott árazott költségvetés
alapulvételével legalább 50%-ot elérő összegű műszaki tartalom műszaki ellenőr által
igazolt teljesítése;
3. részszámla: benyújtásának feltétele a Vállalkozó benyújtott árazott költségvetés
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alapulvételével legalább 75%-ot elérő összegű műszaki tartalom műszaki ellenőr által
igazolt teljesítése;
A végszámla kiállítására ajánlattevő a teljes műszaki tartalom műszaki ellenőr által történt
leigazolt teljesítését követően jogosult.
5.10. A 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a havonta nettó
módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó számlák befogadására a Vállalkozónak történő
kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást kell bemutatnia a Megrendelő
részére, vagy szerepelnie kell a NAV köztartozásmentes adatbázisában.
5.11. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat, amennyiben azt
Megrendelő elrendeli, a végszámlával együtt – az előző pontban ismertetett módon – köteles
kifizetni. A Vállalkozó a pótmunka elszámolása során nem alkalmazhat magasabb díjtételeket, és
anyagárakat, mint amelyeket az árajánlatában megadott. Vállalkozó köteles a pótmunkák díját
Megrendelővel előzetesen egyeztetni.
5.12. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:155.§-ban foglaltak szerint köteles késedelmi kamatot megfizetni Vállalkozó részére.
5.13. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem
Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni
kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni.
5.14. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a vállalkozási díj 0,5%-ának
megfelelő azaz ……………. Ft napi kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek. A kötbér a
Megrendelő általi kiértesítés alapján érvényesíthető. A késedelmi kötbér felső határa a
vállalkozói díj 20%-a, azaz ………………………… Ft.
5.15. Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is
érvényesítheti Vállalkozóval szemben.
5.16. Meghiúsulási kötbér, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a. Megrendelő fenntartja
magának a jogot, hogy 30 napot meghaladó, felróható késedelem esetén a szerződéstől elálljon.
Ebben az esetben Vállalkozó a jelen pontban megjelölt mértékű meghiúsulási kötbért köteles
vállalni.
5.17. Megrendelő a szerződés tárgyát képező beruházás ajánlattevő által történő teljesítésigazolással
történő átadását követő 1 év időtartamig jóteljesítési biztosíték nyújtását írja elő Vállalkozó
részére.
A jóteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a, azaz ……………………………… Ft.
A jóteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A jóteljesítési biztosíték nyújtásának határideje legkésőbb a műszaki ellenőr által igazolt
teljesítés időpontja.
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Megrendelő az alábbiak szerint adja meg számlaszámát, amennyiben Vállalkozó az előírt
jóteljesítési biztosítékot az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével
kívánja teljesíteni:
OTP BANK Nyrt-nél vezetett: 11747075-15421900-06530000
A jóteljesítési biztosíték Ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a végszámla
benyújtásának feltétele.
Amennyiben a jóteljesítési biztosíték nyújtás vonatkozásában előírt időszak végéig nem kerül a
biztosíték lehívásra, Ajánlatkérő 5 munkanapon belül gondoskodik a biztosíték felszabadításáról,
illetve visszautalásáról.
5.18. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
6.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

6.1.

A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez. Az eljárás
során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a
szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

6.2.

A vállalkozó készre jelentése alapján megrendelő a készre jelentés kézhezvételét követő 15
napon belüli időpontra tűzi ki az átadás-átvételi eljárás megkezdését.

6.3.

Az átadás-átvételi eljárás maximális időtartama 30 nap.

6.4.

A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas
létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a
szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.

6.5.

Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I. osztályú
minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények
átvétele.

6.6.

Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény
rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

6.7.

Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

6.8.

Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő
részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban, benne a
megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvántartási lapot, a vállalkozó
megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek
megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait (275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint),
mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgálati
jegyzőkönyveket, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben
rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak
szerint teljesítette.

7.

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS
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7.1.

Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának
napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a
további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától
érvényes.

7.2.

Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett
munka minőségéért.

7.3.

Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve
létesítményrészekre …. hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy
Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 97/2014. (III. 25.)
Korm. rendelet, illetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti
szavatosságot vállalja.

7.4.

Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de
legkésőbb a …. hónapos vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó
tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere
érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem
végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel
elvégeztetni.

8.

KÜLÖNLEGES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

8.1.

Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor Megrendelő
jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a
munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik
Vállalkozó felé.

8.2.

Szerződő Felek a szerződés alapdokumentumaiként az Ajánlattételi dokumentációt, a Vállalkozó
Ajánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentumot
tekintik.

8.3.

Szerződő Felek a 8.2. pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl, az
alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a
szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők, a szerződés csak ezen
dokumentumokkal együtt érvényes.
1. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

9.

KÖZBESZERZÉSI ZÁRADÉK

9.1.

Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján előírja Szállító (nyertes ajánlattevő)
részére:
a)

b)

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
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c)

9.2.

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a)

a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;

b)

a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes
szervezetben,
amely
tekintetében
fennáll
a
62.
§
(1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.1.

A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk., a Kbt., a 191/2009 Korm.
rendelet valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.

10.2.

A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem
rendezett vitás ügyében az illetékes Győri Járásbíróság és a Győri Törvényszék jár el.

10.3.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült
Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt
megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag
aláírták.

Vasvár, 2017. ……………………..

..................................................................
Megrendelő

.................................................................
Vállalkozó

Mellékletek:
Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során becsatolt végleges tételes költségvetése
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V. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK,
EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE
Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az ajánlatához a következő dokumentumokat,
igazolásokat, nyilatkozatokat kell csatolnia. A dokumentumok (az alkalmasság igazolásához
esetlegesen benyújtott kezességvállaló nyilatkozatot kivéve) egyszerű másolatban is benyújtatók. Az
ajánlattevő (közös ajánlattevők), alvállalkozók saját maguk által előírt nyilatkozatai az eredeti ajánlati
példányban eredeti példányban nyújtandóak be.
FORMAI KÖVETELMÉNY
1.

1 eredeti példány

2.

A benyújtott eredeti, aláírt ajánlat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat,
igazolásokat stb.) *.PDF formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD)

3.

Roncsolásmentesen nem szétszedhető kötés

4.

Folytatólagos lapszámozás, minden lap aláírása (szignálása) az aláírásra jogosult személy által

5.

Fedőlap

6.

Tartalomjegyzék

TARTALMI KÖVETELMÉNY
1.

Felolvasólap

A1. számú melléklet

2.

Ajánlattételi nyilatkozat

A2. számú melléklet

3.

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

A3. számú melléklet

4.

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja valamint a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja tekintetében

A4. számú melléklet

5.

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira

A5. számú melléklet

6.

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltakról

A6. számú melléklet

7.

Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerint az alkalmassági feltételekről

A7. számú melléklet

8.

Az értékeli szempontok vonatkozásában az építész szakterületen
vizsgált szakember bemutatására vonatkozó nyilatkozat

A8. számú melléklet

9.

A bemutatott szakember által aláírt szakmai önéletrajz

10. Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás során ajánlattevők részére nyújtott
kiegészítő tájékoztatásról

A9. számú melléklet
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11. Nyilatkozat a benyújtott papír alapú ajánlattal megegyező elektronikus
másolatról

A10. számú melléklet

12. Teljességi nyilatkozat

A11. számú melléklet

13. Nyilatkozat jóteljesítési biztosíték nyújtásáról

A12. számú melléklet

14. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult
személy aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája, egyszerű másolat formájában.
15. Ajánlattevő által beárazott költségvetés a megpályázott rész (részek)
vonatkozásában
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VI. NYILATKOZATMINTÁK - BENYÚJTANDÓ AJÁNLATHOZ
Ajánlatkérő ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy jelen dokumentáció részeként rendelkezésre
bocsátott iratminták alkalmazása nem kötelező, azonban ajánlattevők felelőssége az általuk használt
iratminták tartalmi megfelelősségének biztosítása.
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A1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Beszerzés tárgya:

Bölcsőde kialakítása

Az eljárás azonosítója:

HKT-104/2017.

Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Adószáma:
Telefon:
Fax:
E-mail cím:
Kapcsolattartó neve:
Együttes ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő feltüntetése szükséges,
megjelölve a képviselőt is!

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)
Az árazott költségvetés főösszesítőjének megfelelően

2.

AJÁNLAT

…………………………….. Ft

Megajánlott jótállás (hónap)
Minimálisan 24 hónap, maximálisan 48 hónap jótállás ajánlható meg

3.

…… hónap

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti MV-É (építész szakterület) vagy azzal
egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és
gyakorlattal rendelkező szakember szakmai gyakorlati ideje, a
jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési lehetőségének
időpontjától számítva (év)

…. év

Minimálisan 3 év, maximálisan 10 év ajánlható meg

Kelt:

cégszerű aláírás

50. oldal

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME: BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA
A2. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT
Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak feltételeit. Kijelentjük, hogy
amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a szerződés tárgya szerinti
szolgáltatásokat az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.
2. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától és elfogadjuk a közbeszerzési
dokumentumokban lévő szerződés-tervezetet a szerződéskötés alapjául.
3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, akkor
a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük a közbeszerzési dokumentumokban és az
ajánlatunkban részletezettek szerint.
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajánlatot tevők személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.
Annak is tudatában vagyunk, a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek az Ajánlatkérő felé
mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése
során.
5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek
vagyunk a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat teljesíteni.
6. Cégünk kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a törvény hatálya alá1
7. Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési műszaki leírást előzetesen megvizsgáltuk, kivitelezésre
alkalmasnak találtuk, az abban található mennyiségi kimutatásokat ellenőriztük, a későbbiekben
felmerülő többletmunkákért többletköltséget nem számolunk el.
Kelt:

cégszerű aláírás

1

Kérjük a megfelelő választ megjelölni
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A3. számú melléklet

NYILATKOZAT
A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (KBT.) 62. § (1) BEKEZDÉS G)-K), M) ÉS Q)
PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN

Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki:
Kbt. 62. § (1) bekezdés:
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a Kbt. 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított
időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra
nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére
álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok
52. oldal
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és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai
Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni.
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

A Kbt. 67. § (4) bekezdésének megfelelően nyilatkozunk továbbá, hogy nem veszünk igénybe a
szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt:

cégszerű aláírás

53. oldal
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A4. számú melléklet

NYILATKOZAT
A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA VALAMINT A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET
8. § I) PONT IB) ALPONTJA TEKINTETÉBEN
Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az általam képviselt
ajánlattevő olyan társaságnak minősül,
a) amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
b) amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
(aláhúzandó)
Amennyiben az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. §
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és
állandó lakóhelyének bemutatása:
Név
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Lakóhely
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

vagy
Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti
tényleges tulajdonos nincsen (adott esetben aláhúzandó).

Kelt:

cégszerű aláírás

54. oldal
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A5. számú melléklet

NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A) ÉS B) PONTJAIRA
Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:
1) A szerződés teljesítése során alvállalkozót2



nem veszünk igénybe vagy



igénybe veszünk

A kívánt lehetőséget aláhúzással, bejelöléssel kérjük megjelölni, vagy törölje a nem kívánt lehetőséget.

2) Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk alvállalkozót
(alvállalkozókat) igénybe venni:
Közbeszerzés része (részei)

Ajánlattevő tölti ki. Amennyiben nincs ilyen rész, akkor hagyja üresen, vagy húzza át a táblázatot.

3) Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megjelölt rész (részek) tekintetében az ajánlat beadásakor az
alábbi alvállalkozók ismertek:
Az alvállalkozó neve és címe

A beszerzés azon része, amely tekintetében az
alvállalkozó bevonásra kerül

Ajánlattevő tölti ki. Amennyiben nincs ilyen alvállalkozó, akkor hagyja üresen, vagy húzza át a táblázatot.

Kelt:

cégszerű aláírás

2

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.
55. oldal

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME: BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA
A6. számú melléklet

NYILATKOZAT
A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSBEN FOGLALTAKRÓL
Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából más gazdasági szervezet kapacitásaira
szerződés teljesítése során alvállalkozót3



nem kívánunk támaszkodni vagy



kívánunk támaszkodni

A kívánt lehetőséget aláhúzással, bejelöléssel kérjük megjelölni, vagy törölje a nem kívánt lehetőséget.

Amennyiben támaszkodni kívánunk, úgy az erre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint adjuk meg:
A felhívás adott pontjának és az adott
alkalmassági követelménynek a megjelölése

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve,
székhelye, cégjegyzék száma

1.
2.
Ajánlattevő tölti ki. Amennyiben nincs ilyen rész, akkor hagyja üresen, vagy húzza át a táblázatot.

Melléklet: A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) kötelezettségvállaló nyilatkozata(i)
Kelt:
cégszerű aláírás

3

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy:
a) amennyiben a bevont szervezet gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazol:
Úgy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
b) amennyiben a bevont szervezet műszaki- szakmai alkalmasságot igazol:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettől származó olyan szerződést
vagy előszerződést, melyben a kapacitást rendelkezést bocsátó szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások (pontosan megnevezve az erőforrásokat) rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének 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., a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (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.

56. oldal

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME: BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA
A7. számú melléklet

NYILATKOZAT
A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐEN A KBT. 67. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT AZ
ALKALMASSÁGI FELTÉTELEKRŐL

Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 20. § (2) bekezdése, továbbá a 25. § (2) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi
felhívás 19. és 20. pontjában meghatározott P1) és M1) alkalmassági követelmények velünk szemben
teljesülnek, megfelelünk az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.

Kelt:

cégszerű aláírás

57. oldal

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME: BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA
A8. számú melléklet

NYILATKOZAT
AZ ÉRTÉKELI SZEMPONTOK VONATKOZÁSÁBAN AZ ÉPÍTÉSZ SZAKTERÜLETEN VIZSGÁLT SZAKEMBER
BEMUTATÁSÁRA
Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbiak szerint mutatom be az értékeli szempontok vonatkozásában az építész
szakterületen vizsgált, és részünkről a teljesítésbe bevonni kívánt szakember:

A teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (építész
szakterület) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember szakmai gyakorlati
ideje, a jogosultság megszerzésétől illetve megszerzési lehetőségének időpontjától számítva
1.

A szakember neve:

……………………………………..

2.

Jogosultságának megjelölése:

MV-É (építész szakterület)

3.

Végzettség igazolása, a diplomát kibocsátó
oktatási intézmény megnevezése:
……………………………………..
diploma száma:
……………………………………..
megszerzésének időpontja:
……………………………………..

4.

Szakmai gyakorlat éveinek száma a jogosultság
megszerzésétől illetve megszerzési
lehetőségének időpontjától számítva

5.

Amennyiben a szakember hatósági
nyilvántartásban szerepel4, úgy jelöljék meg,
hogy
a) az illető személy mely kamarai
névjegyzékben szerepel
b) mi a kamarai nyilvántartási száma
c) mi a vonatkozó kamarai nyilvántartáshoz
való elektronikus elérési útvonalat is

……………. év

a) ………………………………………
b) ………………………………………
c) ………………………………………

Kelt:

cégszerű aláírás

4

Amennyiben a szakember képzettsége nem érhető el elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ennek igazolására csatolni
kell a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumot egyszerű másolat formájában.
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A9. számú melléklet

NYILATKOZAT
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSRÓL

Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:


A közbeszerzési eljárás során nem kaptunk Ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást



A közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérőtől …….. számú (a kapott kiegészítő tájékoztatások
száma) kiegészítő tájékoztatást kaptunk, az abban foglaltakat ajánlatunk elkészítésekor
figyelembe vettük
(a kívánt rész aláhúzandó)

Kelt:

cégszerű aláírás

59. oldal

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME: BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA
A10. számú melléklet

NYILATKOZAT
A BENYÚJTOTT PAPÍR ALAPÚ AJÁNLATTAL MEGEGYEZŐ ELEKTRONIKUS MÁSOLATRÓL

Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:
Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban előírtak alapján benyújtott ajánlatunk részeként
elektronikus adathordozón (CD illetve DVD lemez) becsatoltuk a benyújtott papír alapú ajánlattal
megegyező elektronikus másolatot.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fentiek alapján benyújtott elektronikus
másolat mindenben megegyezik a papír alapú eredeti példánnyal, valamint azt nem módosítható és
jelszó nélkül olvasható formátumban került benyújtásra.

Kelt:

cégszerű aláírás

60. oldal

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÍME: BÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA
A11. számú melléklet

TELJESSÉGI NYILATKOZAT
Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:
Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlati dokumentációban
megnevezett munkák elvégzését –függetlenül attól, hogy az általunk benyújtott tételes költségvetés a
teljes műszaki tartalomra kiterjed-e– a műszaki tervek, hatályos jogszabályok és szabványok, valamint
a közbeszerzési eljárás során rögzített műszaki tartalom szerinti kell elvégezni.
Továbbá tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként a nyertes Ajánlattevővel
megkötendő vállalkozási szerződés átalánydíjas, fix összegű szerződésnek minősül, ami alapján
Ajánlattevőnek nem nyílik lehetősége a műszaki tartalom teljes magvalósítása során pótmunka
igénybevételére.
Vállaljuk továbbá a beruházás teljeskörű, üzemképes, üzembiztos és kulcsrakész megvalósítását az 1.
számú Felolvasólapon feltüntetett árért. A munkának a vonatkozó jogszabályok szerinti minőségű
elvégzését garantáljuk.

Kelt:

cégszerű aláírás

61. oldal
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A12. számú melléklet

NYILATKOZAT
ELŐÍRT JÓTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRÓL
Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:
A Kbt. 134.§ (5) bekezdése szerint nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az Ajánlatkérő által az
ajánlattételi felhívás 17. pont a) alpontja szerint meghatározott jóteljesítési biztosítékot az előírt
határidőre teljesíteni fogjuk.

Kelt:

cégszerű aláírás
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VII. AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN FELHÍVÁSÁRA BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK, EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE
Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az ajánlatához, illetve Ajánlatkérő külön felkérésére
a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell csatolnia. A dokumentumok (az
alkalmasság igazolásához esetlegesen benyújtott kezességvállaló nyilatkozatot kivéve) egyszerű
másolatban is benyújtatók. Az ajánlattevő (közös ajánlattevők), alvállalkozók saját maguk által előírt
nyilatkozatai az eredeti ajánlati példányban eredeti példányban nyújtandóak be.
FORMAI KÖVETELMÉNY
1.

1 eredeti példány

2.

A benyújtott eredeti, aláírt ajánlat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat,
igazolásokat stb.) *.PDF formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD)

3.

Roncsolásmentesen nem szétszedhető kötés

4.

Folytatólagos lapszámozás, minden lap aláírása (szignálása) az aláírásra jogosult személy által

5.

Fedőlap

6.

Tartalomjegyzék

TARTALMI KÖVETELMÉNY
Ssz.

Nyilatkozat / dokumentum megnevezése

Melléklet száma

1.

Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás megküldését
megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában
az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételére
vonatkozóan, az ajánlattételi felhívás 19. pont P1) pontjának
igazolására

I1. számú melléklet

2.

A szerződést kötő másik fél (megrendelő) referencia igazolásának I2. számú melléklet
szükséges adatai - referencia (referenciák) ismertetése az ajánlattételi
felhívás 20. pont M1) pontjának igazolására
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VIII. NYILATKOZATMINTÁK – AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN FELHÍVÁSÁRA TÖRTÉNŐ
IGAZOLÁSHOZ
Ajánlatkérő ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy jelen dokumentáció részeként rendelkezésre
bocsátott iratminták alkalmazása nem kötelező, azonban ajánlattevők felelőssége az általuk használt
iratminták tartalmi megfelelősségének biztosítása.
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AJÁNLATTEVŐNEK A BESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI ÁRBEVÉTELÉRE
VONATKOZÓ NYILATKOZATA
Vasvár Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Bölcsőde kialakítása” címen és HKT-104/2017.
azonosító számon indított közbeszerzési eljárásban alulírott ………………… (cégjegyzésre jogosult neve),
mint a …………………….. (ajánlattevő cég megnevezése és székhelye) cégjegyzésre és ajánlattételre
jogosult képviselője az alábbi
N Y I L A T K O Z A T O T T E S S Z Ü K:
az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
vonatkozásában az általános forgalmi adó nélkül számított összesen

………………………………… HUF

teljes árbevétellel rendelkezünk.

Kelt:

cégszerű aláírás
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SZERZŐDÉST KÖTŐ MÁSIK FÉL (MEGRENDELŐ)
REFERENCIA IGAZOLÁSÁNAK SZÜKSÉGES ADATAI
Megrendelő neve és székhelye:
A referenciát igazoló személy neve, beosztása, telefonszáma:
A referencia tárgyát teljesítő kivitelező (ajánlattevő) neve és
székhelye:
Az építési beruházás tárgyát, annak pontos megnevezése:
A teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja):
A teljesítés helye:
Az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatási
érték:
Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e:
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