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1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

A. Általános rész

1. Általános rendelkezések
Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban
felmerülő költséget.

Az Ajánlattevőknek a Közbeszerzési Dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként
kell kezelniük.

Sem a Közbeszerzési Dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra
felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára.

A vállalkozási szerződés odaítélésére lefolytatott eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakba: Kbt.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kerül
lebonyolításra.

Az ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetőleg a
nyertessel kötendő adásvételi szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi
előírásokat. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos,
valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és
jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.

2. Közös ajánlattétel és projekttársaság létrehozásának kizárása
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot azzal a kitétellel, hogy az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.

Ebben az esetben a közös ajánlattevők a Kbt. 35. § (2) bekezdésének megfelelően 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. § (3) bekezdés).

A Kbt. 35. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé
egyetemlegesen felelnek.

Az Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell a cégszerűen aláírt közös nyilatkozatukat a közös
ajánlattételről, amelyben legalább az eljárni jogosult képviselőt és az egyetemleges
felelősségvállalást rögzíteni kell.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után
változás nem következhet be (Kbt. 35. § (7) bekezdés).
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A Kbt. 36.§ (1) bekezdése szerint
„Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-
tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi
jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja [65. § (7) bekezdés].”

Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági
társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. Ez vonatkozik az önálló
ajánlattevőkre is.

3. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt
Az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban (levél,
telefax, email) folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen
kívül hagy.

4. A Közbeszerzési Dokumentumok tartalma
1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
2. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK
3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET
4. RÉSZ: MŰSZAKI LEÍRÁS

5. Kiegészítő tájékoztatás
Az ajánlattevők a Felhívással és a Közbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatban felmerült
kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be.

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben, telefaxon vagy levélben kell eljuttatni a
Felhívásban meghatározott címre azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet minden
esetben meg kell küldeni szerkeszthető formátumban is a drkvfaksz@gmail.com e-mail címre!

Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint adja meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű
időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás
megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. § (3) bekezdés
szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot, mint
válaszadási határidőt megelőző negyedik nap. Ajánlatkérő minden esteben kéri a visszaigazolás
megküldését. Ennek elmaradása esetén az Ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget és/vagy email címet 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.

A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén valamennyi
közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.

Az átvett kiegészítő tájékoztatások minden további jogcselekmény nélkül az ajánlat részét képezik,
azok tartalma a felek közötti jogviszonyra irányadó.
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B. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei

6. Az ajánlat elkészítése
Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

A csomagoláson
„Ajánlat – Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai

fejlesztése Derekegyházon”
megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon ajánlatok idő előtti felbontása
miatt, amelyeket a fentiek szerint meghatározott módon nem jelöltek meg.

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től
írásos felhatalmazást kaptak.

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.

Az Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti - a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem
szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a papír alapú
példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.

Az Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott
eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti
példány az irányadó.

7. Az ajánlat nyelve
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás -és az egész
beszerzés- nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás
során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására
csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt
okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2)
bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű
dokumentumot tekinti irányadónak. A kivitelezés során a nyertes Ajánlattevő köteles a magyar nyelv
használatát biztosítani a Megrendelővel folytatott kommunikáció során.
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8. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Valamennyi ajánlattevő esetében

1. Tartalomjegyzék (oldalszámozással)

2. Felolvasólap

3. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint – eredeti példány

4. Nyilatkozat az üzleti titokról

5. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint

6. Jogi helyzetet igazoló dokumentumok - meghatalmazás (adott esetben)

7. Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta az ajánlattevő tekintetében

Kizáró okok fenn nem állásának igazolásához:

8. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése szerint a 114. §

(2) bekezdésére, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére

figyelemmel

9. Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozók

és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek vonatkozásában

További nyilatkozatok, információk és dokumentumok

10. Nyilatkozat az alvállalkozókról Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint

11. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

12. Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat egyezéséről

13. Árazott költségvetés

14. Szakmai ajánlat, mely a faházak tételes árazott költségvetését tartalmazza.

A Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő nyilatkozatminták használata nem kötelező!
Ajánlattevő köteles a Közbeszerzési Dokumentumok követelményeivel teljes mértékben
összhangban lévő ajánlatot benyújtani
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10. Egyes benyújtandó igazolásokhoz, nyilatkozatokhoz kapcsolódó alapvető
információk

FELOLVASÓLAP

Kbt. 66. § (5) bekezdés
Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat
esetében a 68. § (4) bekezdése, részvételi jelentkezés esetében a 68. § (5) bekezdése szerinti
információkat.

Kbt. 68. § (4) bekezdés:
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján
értékelésre kerülnek.

A hivatkozott jogszabályhelyek és az ajánlattételi felhívás alapján a felolvasólapnak tartalmaznia
kell az ajánlattevő(k) nevét, címét, továbbá az alábbi ajánlati elemeket:
1. Ajánlati ár (nettó forint)
2. A kötelezően előírt (60 hónapos) jótállási időn felüli jótállási kötelezettség vállalása (+12-0)
hónap.
3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől
számítva (órában; maximum 48 óra).

AJÁNLATI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT

Kbt. 66. § (2) bekezdés
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozatot eredeti példányban kell csatolni.

NYILATKOZAT AZ ÜZLETI TITOKRÓL

Kbt. 44. §
(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon
okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak
különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból
bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
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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.
(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 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de
az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok
(így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az
(1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT

Kbt. 66. § (4) bekezdés
Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy
részvételre jelentkezőnek 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.

A hivatkozott törvény: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény.

JOGI HELYZETET IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló
aláírását is tartalmazó, legalább teljes- bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti
vagy másolati példányát is csatolni kell.



DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6621 Derekegyház,

Kossuth u. 4.
„Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai

fejlesztése Derekegyházon” hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
(+36 302997333

Fax: +36 63 400 122

9

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (1)-(2) BEKEZDÉSE SZERINT A 114. § (2) BEKEZDÉSÉRE
FIGYELEMMEL – KIZÁRÓ OKOK ÉS ALKALMASSÁG

Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés
(1) A gazdasági szereplő ajánlatában vagy – több szakaszból álló eljárás esetén – részvételi
jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy
a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt
megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles arra vonatkozó
iránymutatást adni, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági
szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot
köteles tenni. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint
benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Kbt. 114. § (2) bekezdés
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott
egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint
kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint
ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 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, valamint – adott
esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani.

Kbt. 69. § (4) bekezdés
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő
tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Kbt. 69. § (6) bekezdés
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4)
bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha
az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e
bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve
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valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje
nem változik.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján az ajánlattevők az ajánlatukban

a) a kizáró okok fenn nem állásáról kizárólag egyszerű nyilatkozatot kötelesek csatolni (ez egyúttal
megfelel a (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének);
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja kapcsán kötelesek nyilatkozni a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja szerint;

NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább a szerződéses összeg 5 %-ának megfelelő
értékhatárig terjedően, de legalább 3 millió forint/káresemény értékben teljes körű építési-szerelési
felelősségbiztosítással (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. § szerint). A biztosításnak az átadás-
átvételi igazolás kiadásáig kell érvényesnek lennie. Ajánlattevőnek szándéknyilatkozatot kell
csatolnia ajánlatához a kivitelezési felelősségbiztosítás megkötésére/meglétére vonatkozóan. A
fentiek szerinti felelősségbiztosítás másolatának, illetőleg a kapcsolódó bizonylatoknak a nyertes
ajánlattevő által a Megrendelő részére történő benyújtása a vállalkozási szerződés megkötésének
feltétele.

11. Az ajánlatok értékelése
A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján a
legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint:

1. Ajánlati ár (nettó Ft) súlyszám: 70
2. A kötelezően előírt (60 hónapos) jótállási időn felüli súlyszám: 15
jótállási kötelezettség vállalása (+12-0) hónap
3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő súlyszám: 15
a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra)
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 1-100.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő a megadott ponthatárok közötti
pontszámot kiszámítja: Értékarányosítás, (ajánlatkérő az értékeket két tizedesjegyre kerekítve
számítja):
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
részszempontonként 1-100 pont.
A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát
adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány
szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Az így kiszámított pontszámok a megfelelő súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi
részszempont szerint összeadásra kerülnek. A legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat az
összességében legelőnyösebb, azaz a nyertes. (Ha a pontszámítás során tört pontértékek keletkeznek,
akkor azokat ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti.).
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A pontszámítás módszere: 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, míg a 2.
részszempont esetében a maximális 30 pontot kapja az az ajánlattevő, aki 30 nappal korábbi
dokumentum átadási határidőt vállal. Az ettől eltérő vállalás a napokkal megegyező pontot kap. A
maximális vállalás 30 nap. 0 pontot kap, aki nem vállal korábbi határidőt..

12. Ajánlatkérői tájékoztatás
A Kbt. 75. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek
(hatóságok) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást
kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) 299-9090
Fax: (06 1) 299-9093
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: 1/301-2900
Fax: 1/301-2903
http://www.mbfh.hu/hu/

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Cím: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: 1/476-1100
Telefax: 1/476-1390
http://www.antsz.hu
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2. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK
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1. Melléklet: Felolvasólap

Közbeszerzés tárgya:
„Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai fejlesztése
Derekegyházon”

Ajánlattevő:
cégnév:
székhely:
cégjegyzékszám:
e-mail:
Telefon:

Ajánlati ár:1 nettó .............................................,- Ft

A kötelezően előírt (60 hónapos) jótállási időn
felüli jótállási kötelezettség vállalása (+12-0)
hónap

………. hónap

Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási
idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba
bejelentésétől számítva (órában; maximum 48
óra)

……….óra

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
(cégszerű aláírás)

1 Kerek egész forintban szükséges megadni.
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2. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Közbeszerzés tárgya:
„Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai fejlesztése
Derekegyházon”

A vonatkozó A j á n la t t é t e l i Felhívásra és Közbeszerzési Dokumentumokra válaszul
alulírottak ezennel nyilatkozzuk, hogy:

1 Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a 2018. 04. 12. napján megküldött
Ajánlattételi Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a kiadott kiegészítő
tájékoztatások tartalmát. Ezennel fenntartások és korlátozások nélkül, és teljes egészében
elfogadjuk feltételeit, és ajánlatunk elfogadása esetén a szerződést cégszerűen aláírjuk,
és teljesítjük.

2 Nyilatkozzuk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívásban és a Közbeszerzési
Dokumentumokban meghatározott feltételeknek, és határidőknek megfelelően, a szerződés
teljesítésére a felolvasólapon megjelölt összeg, és vállalási értékek, azaz

A kötelezően előírt (60 hónapos) jótállási időn felüli ……… jótállási
kötelezettség vállalása összesen …………………  hónap jótállás,

…  óra alatti Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre állási idő a vállalt
jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva

ellenében vállalkozunk.

KAPCSOLATTARTÓSZEMÉLY (ezen ajánlatnál)

Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
(cégszerű aláírás)
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3. Melléklet: Nyilatkozat üzleti titokról

Közbeszerzés tárgya:
„Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai fejlesztése
Derekegyházon”

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője, a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy

a) ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz.

b) az ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak, ezért azok
nyilvánosságra hozatalát megtiltjuk: ………………….

Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása dokumentumonként: ……………….

(*Kérjük az a) vagy a b) pont kitöltését)

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
(cégszerű aláírás)
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4. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint

Közbeszerzés tárgya:
„Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai fejlesztése
Derekegyházon”

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője, a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján

 nem minősül kis- és középvállalkozásnak

 középvállalkozásnak minősül

 kisvállalkozásnak minősül

 mikrovállalkozásnak minősül.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
(cégszerű aláírás)
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5. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
(Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés; 114. § (2) bekezdés; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)

bekezdés)

Alulírott …………………………………..……….., mint a(z)
………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,
hogy a „Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai
fejlesztése Derekegyházon” tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő
……………………………………………… -vel mint ajánlattevővel
hogy

a) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni

b) olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni

c) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosunk nincs.*

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben olyan társaságnak minősülünk, amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes megnevezni, úgy jelen
nyilatkozatban ismertetem valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét.

Az a) pont szerinti esetben valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatása:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Kelt.:………………………, 2018…………..hó……….nap

………..………
(cégszerű aláírás)
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6. Melléklet: A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat

Alulírott …………………………………..……….., mint a(z)
………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában

kijelentem,

hogy a „Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai fejlesztése
Derekegyházon” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) vagy m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
illetőleg az általunk az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
hivatkozott kizáró okok hatálya alá.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
(cégszerű aláírás)
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7. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint

Alulírott …………………………………..……….., mint a(z)
………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában

kijelentem,

hogy a „Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai fejlesztése
Derekegyházon” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítése során az
alábbi munkarészek tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni:

1) a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) vonatkozásában veszünk igénybe alvállalkozót:

- ..........................................
- ..........................................
- ..........................................

2) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók megnevezése:

Alvállalkozásba adni kívánt munka: Alvállalkozó megnevezése, székhelye:

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
(cégszerű aláírás)
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8. Melléklet: Közös ajánlattételről szóló megállapodás

amely létrejött egyrészről:
………………………………….
székhely: ……………….
adószám: ……………….
cégjegyzékszám: ……………….
képviselő neve: ……………….,

másrészről
………………………………….
székhely: ……………….
adószám: ……………….
cégjegyzékszám: ……………….
képviselő neve: ……………….

a továbbiakban, mint Közös Ajánlattevők között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek
szerint:

1. Közös Ajánlattevők közös ajánlatot kívánnak tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során:
Az Ajánlatkérő: Derekegyház Község Önkormányzata
A Közbeszerzés tárgya: Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és
energetikai fejlesztése Derekegyházon

2. A Közös Ajánlattevők nevében a közbeszerzési eljárásban eljárni jogosult képviselő tagja:
………………………..

3. A Közös Ajánlattevők a jelen megállapodás aláírásával az 1. pontban megjelölt közbeszerzési
eljárás során való nyertességük esetén a Kbt. 35. § (6) bekezdésnek megfelelően egyetemleges
felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………………………………………

 (Ajánlattevő)

……………………………………

 (Ajánlattevő)
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9. Melléklet: Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

Alulírott……………………………………………………………………………..(név), mint
a(z).…….……………..................…………………………………………………….. (cégnév)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezen nyilatkozattal kijelentem, hogy tudomásul vettük,
hogy a Derekegyház Község Önkormányzata ajánlatkérőnek a „Többcélú családbarát nevelési- és
oktatási intézmény kialakítása és energetikai fejlesztése Derekegyházon” elnevezésű beszerzési
eljárásában a nyertes ajánlattevőként szerződést kötő félnek a szerződéskötés időpontjában a
Tájékoztatóban meghatározott követelményeknek megfelelő szakmai felelősségbiztosítással kell
rendelkezni.

Előzőekre tekintettel kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertességünk a vállalkozási szerződés
megkötésekor igazolt módon, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, legalább 100 millió Ft/év
és legalább 10 millió Ft/káresemény értékig terjedően építési-szerelési felelősségbiztosítással
fogunk rendelkezni vagy a meglevő felelősségbiztosításunk kiegészítésével vagy új
felelősségbiztosítás megkötésével.

Tudomásul vesszük, hogy a fenti tartalmú érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolására
szolgáló biztosítási kötvény másolatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjában átadjuk a
Megrendelőnek.

Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása az Ajánlatkérő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
(cégszerű aláírás)
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10. Melléklet: Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott
ajánlat egyezéséről

Alulírott …………………………………..……….., mint a(z)
………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában

kijelentem,

hogy a „Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai fejlesztése
Derekegyházon” tárgyú közbeszerzési eljárás során általunk digitális adathordozón benyújtott
ajánlat a papír alapon benyújtott ajánlattal mindenben megegyezik.

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap

………..………
(cégszerű aláírás)
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3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Tervezet

amely létrejött egyrészről

Derekegyház Község Önkormányzata

székhely: 6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.

nyilvántartási szám: ……………..

bankszámlaszáma: …………………………….

adószám: …………………..

elérhetősége: …………………….

…..@................,

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Vállalkozó

székhely:

cégjegyzékszám:

bankszámla

adószám:

Kamarai nyt-i sz:

elérhetősége:

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg:

I. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. április 12. napján „Több célú
családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása” elnevezéssel (ajánlattételi felhívással
megindított) hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban:
Közbeszerzési Eljárás) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Harmadik Része 115. § (5)-(7) bekezdései alapján.

1.2. A Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy
Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. szerinti törvényes
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határidőn belül az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, illetve a nyertes
ajánlatban rögzített feltételek mellett szerződést kötnek egymással.
1.3. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik - külön fizikai csatolás nélkül is- a fentebb
hivatkozott közbeszerzési eljárás alábbi dokumentumai:
- Ajánlattételi Felhívás
- Közbeszerzési Dokumentumok
- Kiegészítő Tájékoztatás
- Vállalkozó által benyújtott ajánlat, végleges ajánlat

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA, TELJESÍTÉS HELYE

2.1. A szerződés tárgya
„Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai fejlesztése
Derekegyházon”

2.2. A szerződés mennyisége:
Átalakításra kerül az 1950-es években épített, később tornateremmel bővített iskolaépület.
Az épület földszintjére kerül kialakításra egy mini-bölcsődei (7 fő) csoport valamint ide kerül
áthelyezésre a községi óvoda is, két csoportszobával.
Az iskolai alsó tagozatos osztályok az épület emeletén kerülnek elhelyezésre. (A felső tagozatosok
helyi tanítása a községben megszűnt.)
A munka a bölcsődei és óvodai csoportok elhelyezésével kapcsolatos átalakításokat, valamint a
projektarányos akadálymentesítési feladatokat tartalmazza.
Az épület energetikai korszerűsítése is megvalósul, amely magába foglalja a nyílászárócseréket,
szigetelést és egy 12 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítését.

AZ ÉPÜLET ADATAI:
Az átalakított épületrész hasznos alapterülete: 448,11 m2 változatlan
Az épület hasznos alapterülete: 1243,00 m2 változatlan.
A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK LEÍRÁSA:
- Alapozás: Az átalakítás az épület meglévő alapjait nem érinti.
Az új válaszfalak az aljzatbetonra lesznek ráültetve.
- Vízszigetelés: Az új vizesblokk részen egy rétegben ragasztva, vastag GV 4.2 szigetelő
lemezből készítendő.
- Falazatok: Az iskola épület főfalai 38 ill. 51 cm-es vastagságban kisméretű téglából, a tornatermi
bővítménynél 30 cm-es vastagságban blokktéglából készültek.
A nyílászáró szűkítéseknél a befalazásokat szintén kisméretű téglából H 10-es habarcsba kell falazni.
Új válaszfalak: A válaszfalak RIGIPS rendszerben, fém vázszerkezetre szerelve készítendők.
- Áthidalások: Az átalakítás az áthidalásokat nem érinti.
- Födémszerkezetek: A földszint feletti födémbe a két ételszállító lift elhelyezése miatt külön
tartószerkezeti terv szerinti nyílást kell kialakítani.
Az első emelet feletti födémet az átalakítás nem érinti.
- Tetőszerkezet : Az átalakítás a tetőszerkezetet nem érinti.
- Burkolatok: Az iskolai részen a közlekedő – zsibongó és a vizesblokki padozat teljesen lesüllyedt,
ezért ezen a részen a padlóburkolatát fel kell bontani és újjá kell építeni.
- Teraszok: A bölcsőde oldalsó bejáratához az óvodai csoportszobák elé és a elé és a főbejárathoz
új teraszokat kell építeni:
Alapozás: Az alapjai –0,80 m-es mélységig 25 cm-es szélességű C12/16-XC2-32/KK minőségű
úsztatott kőbetonból készítendők.
Lábazat: 15 cm-es szélességű vasbeton lábazat készítendő C25/30-XC2-32/KK minőségű
betonból.
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Burkolatok: A rámpák burkolata 6 cm-es vastagságú, SEMMELROCK CITYTOP típusú előre
gyártott beton kiselemekből készítendő.

AKADÁLYMENTESÍTÉS:
PARKOLÓ: Egy új akadálymentes parkolót kell beépíteni az oldalsó bejárathoz.
RÁMPA: Alapozással, lábazattal, korlátokkal.
MOZGÁSKORLÁTOZOTT WC: Az OTÉK 99§ „(5) Építmény és az (1) bekezdés szerinti
terület akadálymentes használatához nemektől független, kerekesszéket és más segédeszközt
használó személyek részére alkalmas illemhelyet (benne mosdó, - WC –zuhanyzó) kell létesíteni.
Személyemelő és étellift is elhelyezésre kerül. Jogerős építési engedélyt a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza. A Vállalkozási szerződés azonban a rész értékének
figyelembevételével nem minősül fordított Áfásnak
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS:
Az épület homlokzati felületére utólagos hőszigetelést kell beépíteni 15 cm-es vastagságban, EPS
hőszigetelő rendszer lemezből.
A lábazati hőszigetelés XPS lábazati zártcellás hőszigetelő lemezzel, BAUMIT mozaik vakolattal
készül.
A zárófödémre 20 cm-es vastagságú ROCKWOOL MULTIROCK utólagos hőszigetelést kell
beépíteni.
A tornaterem tetőszerkezetére felszerelt 5 cm-es vastagságú hőszigetelt burkolat felső trapézlemez
borítását le kell bontani és helyette KINGSPAN KS 1600 RW típusú hőszigetelt tetőpaneleket kell
beépíteni.
Az épület homlokzati ablakai és bejárati ajtaja fokozott hőszigetelésű UV stabil, 5 légkamrás, „A”
kategóriás, műanyag szerkezetek, fokozottan hőszigetelt üvegezéssel (LOW –E) tesznek eleget. A
tervezett homlokzati nyílászárók teljesítik az előírt UW min=1,15 W/m2K követelmény értéket.
NAPELEMES RENDSZER:
Az iskolaépület tetőszerkezete „SRK” típusú elemekből készített nyeregtető. Az „SRK”
szaruállásokat a komplett, 12 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése miatt a
tartószerkezeti leírásban foglaltak szerint meg kell erősíteni.

A közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételekkel.

2.2.  A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó
magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően,
határidőben a műszaki terveknek és költségvetésnek, az ajánlattételi felhívásnak és közbeszerzési
dokumentumoknak megfelelően elkészíteni.

2.3. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés tárgyát a jelen szerződés alapelveinek
megfelelően az átadási határidőre hiba és hiánymentesen elkészíti.

2.4. A teljesítés helye: Iskola, 6621 Derekegyház, Rákóczi u. 16., hrsz. 249.

2.5. A jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II.
kötet: Műszaki leírás c. részében kiadott műszaki leírás, rajzi dokumentáció és költségvetés
határozzák meg, a 2.2 pontban szereplő eltérésekkel.

III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak
megfelelően a szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónapon belül végzi el. A szerződés hatályba
lép, amennyiben mindkét fél által aláírásra kerül. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-
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átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül befejeződik. Az átadás-átvétel időtartama 15
nap.

A teljesítés időpontja a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az
időpontja.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

3.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési határidő tekintetében neki felróható okból késedelembe
esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke késedelem minden
megkezdett napja után naptári naponként a teljes nettó vállalkozói díj ajánlatban vállalt %-a,
minimálisan 0,5 %, mely összesen a  legfeljebb a meghiúsulási kötbér összege, mely, a teljes nettó
vállalkozói díj 30 %-a. A Megrendelő a késedelem 30. napjától a teljesítést meghiúsultnak tekinti,
jogosult a szerződést felmondani és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Megrendelő a Kbt. 135. §
(6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér összeget
a vállalkozói díjjal szemben beszámítani.
A késedelmi kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.

3.3. A kötbérek vonatkozásában a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:
Ptk.) XXVI. fejezet 2. pontjában (A kötbér) foglaltak az irányadóak. A Vállalkozó olyan módon,
amelyért felelős a szerződést megszegi, kötbér ezt meghaladóan kártérítési felelősséggel is tartozik.
Kötelezett mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti. (Ptk. 6:186.
§ (1)-(2) bekezdés)

3.4. A jelen szerződés II. pontjában vállalt kivitelezés munkaterület átadás-átvételnek a jelen
szerződés aláírásától számított 15 napon belül meg kell kezdődnie. A Munkaterület átadáskor a felek
munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel az arra jogosult személyek
közreműködésével. A munkaterület a közbeszerzési eljárás indításának időpontjában átadható.

3.5. Vis maior és más lényeges, a Felek érdekkörén kívüli körülmények esetén a jelen szerződésben
rögzített átadás-átvétel és a birtokbaadás napja jogkövetkezmények nélkül későbbre tolódhat. Az
ilyen események, illetve körülmények bármelyikének bekövetkezéséről, illetve annak veszélyéről a
Vállalkozó köteles késedelem nélkül a Megrendelőt értesíteni. Az ok megszűnését követően
haladéktalanul jeleznie kell azt, hogy mikor lehet a tevékenységet folytatni, illetve befejezni. Ha a
Vállalkozó önhibáján kívül a jelen pontban foglalt bármely oknál fogva teljesítés késedelmet
szenved, akkor Vállalkozó jogosult a közösen megállapított teljesítési határidők módosítását
kezdeményezni. Vis maior és más lényeges körülményt és az emiatt kieső időt a Megrendelő
műszaki ellenőrének igazolnia kell.

3.6. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

3.6.1. jelen szerződés 3.1. pontjában rögzített határozott időtartam elteltével.
3.6.2. A Megrendelő – a fenti jogkövetkezmények alkalmazása helyett – jogosult felmondani a jelen
szerződést, ha bármely, a Megrendelőnek fel nem róható okból (ideértve a vis maior esetét is) nem
kerül sor a munkaterület átadására a fenti határidőig.
3.6.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon
– ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy Eladó
közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
3.6.4. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
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3.6.5. Megrendelő jelen szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja, ha a Vállalkozó jelen
szerződés 3.2. pontja szerinti késedelme a 30 napot meghaladja.

3.7. A jelen vállalkozási szerződésben kikötött határidő fix határidő, így annak esetleges
módosítására kizárólag a Felek közös megegyezésével van lehetőség, figyelemmel a Kbt. 141. §-
ban foglalt szerződésmódosításra vonatkozó előírásaira is.

3.8. A Felek kijelentik, hogy együttműködésük során minden igyekezetükkel a közösen
megállapított véghatáridő megtartására törekednek.

IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért …………………
Ft +……………. forint ÁFA, azaz ……………………..forint +……………… forint ÁFA,
összesen …………………………………….forint díj illeti meg. A vállalkozói díj a „Többcélú
családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai fejlesztése Derekegyházon”
kivitelezés költségeiből tevődik össze.

4.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott árért teljes körűen vállalkozik a szerződés
tárgyának megvalósítására.
A Vállalkozó kijelenti, hogy a IV. pontban meghatározott ár a műszaki terveknek, az érvényben lévő
jogszabályok és egyéb műszaki előírások szerinti megvalósításhoz szükséges valamennyi munka
ellenértékét, a Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíjköltségét és a vállalkozás teljesítésével
kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költséget (különösen szállítási költségeket, adókat a
Vállalkozó munkavállalóinak munkabérét és járulékait, külföldi és belföldi anyagszállítási és
csomagolási költségeket, vámköltségeket, vámpótlékot, a teljesítéshez szükséges teljesítési
költségeket, ideiglenes melléklétesítmények, felvonulási épületek és területek megvalósítási
költségeit, ezek használati, illetve üzemeltetési költségeit, jelen szerződésben rögzített
szolgáltatások ellenértékét, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó
által használt munkaterület őrzési költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit,
valamint a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget, beleértve ezen tevékenységek végzése
közben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségeit is és minden egyéb mellékköltséget úgy,
mint pl. biztosítás, ideiglenes energiaellátás, engedélyezési /hitelesítési költségek, a terület
igénybevételi díját, amennyiben a Vállalkozó szükségesnek ítéli meg további tervek elkészítését, a
tervezés költségét.) függetlenül azok jellegétől magában foglalja. A szerződésben nevesített
jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, amely előírás alól a
pótmunka kivételt képez. Többletmunka elszámolására csak a 4.4. pont szerint van lehetőség.

4.3. Pótmunka: a - 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint - a szerződés alapját
képező műszaki leírásban, tervdokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel
(munkatöbblet). Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos
használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg,
akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. Vállalkozó a pótmunka
szükségességét haladéktalanul, de legkésőbb annak szükségességét megalapozó körülmény
megállapításától számított 3 munkanapon belül köteles bejelenteni a Megrendelő felé. Pótmunka
teljesítésére és elszámolására csak Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása alapján van lehetőség.

4.4. A Megrendelő rögzíti, hogy többletmunka a - 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § e) pontja
szerint - elszámolására nincs lehetőség. A Megrendelő rögzíti, hogy a szerződés V.1. pontja szerinti
Vállalkozói díjnak teljes körűnek kell lennie, azaz tartalmaznia kell mindazokat a költségeket,
amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák
kijavításához szükséges költségeket is. Ajánlatkérő a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti esetben
téríti meg a többletmunka ellenértékét, csak olyan esetben, ha az annak ellátását megalapozó
körülmény a szerződéskötés időpontjában nem volt előrelátható.



DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6621 Derekegyház,

Kossuth u. 4.
„Többcélú családbarát nevelési- és oktatási intézmény kialakítása és energetikai

fejlesztése Derekegyházon” hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
(+36 302997333

Fax: +36 63 400 122

29

4.5. Jelen megállapodás alapján a Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és
hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban,
viszont a szakmai szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan,
teljes körű kivitelezéséhez. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses árat feladat és a helyszín
ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra, ráfordításokra és
körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra tekintettel
határozta meg.

4.6. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy árajánlatát teljes befejezési határidő
ismeretében és az időjárási sajátosságok figyelembevételével tette meg. A Felek megállapodnak
abban, hogy amennyiben a csapadék mennyiség, vagy más rendkívüli időjárási körülmény
lehetetlenné teszi a Vállalkozó munkavégzését, és ezt az elektronikus építési naplóba történő
bejegyzéssel a Megrendelő műszaki ellenőre igazolja, akkor a kivitelezés véghatárideje az így
igazolt napok számával módosul. A Vállalkozó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy
a fent említett, időjárásból fakadó határidő módosulást a munkák átszervezésével, átütemezésével
elkerülje.

4.6. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során a
tudomására jutott valamennyi adatot üzleti titokként kezeli, azokat a Megrendelő előzetes, írásos
hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik személy tudomására. Vállalkozó e kötelezettsége
megszegése esetén alkalmanként a teljes vállalkozói díj mértékével egyező összegű kártérítés
megfizetésére kötelezhető.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A jelen szerződés II. pontjában vállalt teljes körű kivitelezési munkák tekintetében vállalkozó 4
db részszámla, és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A részszámlák kiállítására 20-40-60-80%-
os készültségi fokonként van lehetőség. A teljesítési százalék a műszaki ellenőr jóváhagyása esetén
fogadható el. A műszaki ellenőr a hozzájárulását abban az esetben adhatja meg, ha a számlák mellé
kiállított részletezés a TOP elszámolás feltételeinek megfelel.

5.2. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - tartalékkeret és áfa nélkül számított - nettó
egyösszegű ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű, azaz ……. Ft. előleg igénybe vételét kérheti. Az
előleg kifizetése az előlegigénylését követő 15 napon belül történik meg.

5.3. Végszámla: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről 100 %-ot elérő műszaki
teljesítés esetén. A végszámla benyújtásának feltétele a szerződésben meghatározott munkák
kifogásmentes elkészítése és annak a Megrendelő általi átvétele, amely a sikeres és kikötésmentes
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezáráskori aláírásával - amelyet a Megrendelő és műszaki
ellenőre ellenjegyez – valósul meg. A végszámla további mellékletei a megvalósulási és átadási
dokumentáció, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek
a teljesítésigazolásban való elismerése és a beépítésre került termék részletes leírása, gyártó
dokumentációja, továbbá az előleg vonatkozásában: az előlegbekérő.

5.3. A vállalkozói díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1)-(3) és
(4)-(5) bekezdés alapján kerül sor átutalással, 15 napos fizetési határidővel.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

5.4. A jelen szerződés II. pontjában vállalt teljes körű kivitelezési munkák végszámla benyújtásának
feltétele, a szerződésben meghatározott munkák teljes körű, kifogásmentes elkészítése és annak a
Megrendelő általi, a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával
tanúsított mennyiségi és minőségi átvétele, melyet a Megrendelő műszaki ellenőre ellenjegyez.

5.5. A Vállalkozó a teljesítésről kiállított számláinak Megrendelő általi kifizetése az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához - ha a Vállalkozó
nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami
adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc
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naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolását. Amennyiben ez elmarad vagy
köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelő (Szentesi Sport- és Üdülőközpont Nkft)
megtagadhatja a számla kiegyenlítését. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus
formában, a drkvfaksz@gmail.com e-mail címre, vagy faxon/postai úton kell küldeni.

A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti
tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában.

5.6. A Vállalkozó kötelessége a Derekegyház Község Önkormányzata részére kibocsátott számlákon
a megbontás szerinti pályázati azonosító számot feltüntetni. Ennek hiányában Derekegyház Község
Önkormányzata megtagadja a számlán szereplő ellenérték megfizetését.

5.7. Mindezek szolgáltatása nélkül a teljesítés nem szerződésszerű és a Megrendelő nem esik fizetési
késedelembe. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes
teljesítése esetén – a Ptk. 6:155. § szakaszának rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke
szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.

5.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó – a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontjára
tekintettel – nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.10. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

VI. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG:

6.1. A Vállalkozó a jelen szerződés II. pontjában vállalt valamennyi munkára, és a szerződés II.2.2.
pontjában meghatározott eszközre/berendezésre a sikeres átadás-átvétele időpontjától kezdődően
60+ ajánlatban vállalt max 12 hónap teljes körű jótállással, továbbá a kötelező alkalmassági ideig
tartó szavatossággal tartozik.

6.2. A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások
vonatkozásában a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa
felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt
munkát szerződésszerűen, teljes körűen, a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak,
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar szabványoknak, valamint a
technika mai állásának megfelelő minőségben végzi el, a minőségirányítási és tanúsítási
rendszerének követelményeit is betartva.
6.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő
által közölt hibákat saját költségére, az értesítéstől számított 15 napon belül kijavítani vagy a
kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavítani (amennyiben az műszakilag
nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni).

Amennyiben a Vállalkozó a jótállási kötelezettségének teljesítését 15 napon belül nem kezdi meg,
úgy a Megrendelő harmadik fél bevonásával jogosult a munkákat elvégeztetni. Ez esetben
Megrendelő az elvégzett munka számlával igazolt ellenértékét a Vállalkozó felé a későbbiekben
elszámolhatja.
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VII. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés jó teljesítése érdekében egymással
szorosan együttműködnek, a jelen szerződésből származó esetleges vitákat jó szándékkal, az
együttműködés és a kölcsönös egyetértés szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg
rendezni.

7.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki-kivitelezési
kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai kérdésekben a Megrendelő műszaki
ellenőre jogosult eljárni, akinek személyét (cégét) és képviselőit jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg a Megrendelő megnevezi. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a kijelölt
műszaki ellenőr műszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel összefüggő lebonyolítási
feladatokat is, a Megrendelő helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót
nyilatkozattételre felhívni, bármikor a kivitelezés zavarása nélkül helyszíni ellenőrzést végezni, az
elektronikus építési naplóba betekinteni, abba észrevételt, bejegyzést tenni, az átadás-átvételnél
közreműködni.
7.3 A Megrendelő a kivitelezéskor esetleg felmerülő tervezői kérdések megoldására maximum nettó
330.000,- Ft összeghatárig a tervezői művezetés lehetőségét biztosítja.

VIII. KAPCSOLATTARTÁS

8.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselő(ike)t a szerződés tárgyát képező munka
tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát
érintő összes ügyben.

8.2. A Megrendelő képviselő(i):
- név: …………
- telefon: ………….
- e-mail: ……………….

8.3. A Megrendelő műszaki ellenőre
fj. Kovács Sándor
építész tervező, energia tanúsító
5900, Orosháza Rákóczi u. 16
Tel/fax:68-411-800 mobil:30-423-17-63

8.4. A Vállalkozó képviselő(i):
- név:
- telefon:
- e-mail:

8.5. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás
módja kizárólag cégszerűen aláírt levél, mely elektronikusan is kézbesíthető.

8.6. A jelen szerződés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend kialakítása, a
felelős műszaki vezetés, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos munkavégzés, a
vagyonvédelem, illetve a tűzvédelem feltételeinek biztosítása.
8.9. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt jogosult
az építés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői vagy szakértői útján
bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni, az elektronikus építési naplóba betekinteni.

8.10. A Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek jogában áll a munka véghatáridejének tartása, a
műszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenőrizni, az elektronikus építési
naplóba betekinteni, oda bejegyzést tenni, egyébként kérdést vagy észrevételt tenni, az eltakarásra
kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizni.
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8.11. A Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és
őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és
figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Vállalkozófelelős a munkaterületen a közúti jelzőtáblák,
felfestések elkészítéséért és fenntartásáért, a munkaterületen történő közúti közlekedés
balesetmentességéért.

8.12. Amennyiben a Megrendelő, vagy a Megrendelő megbízottja szakszerűtlen utasítást ad, a
Vállalkozó köteles figyelmeztetéssel élni.

8.13. A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden szükségtelen
akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gondossággal
és a magyar szabvánnyal összhangban kell tárolni.

8.14. Vállalkozó köteles a munkák során a környezet védelme érdekében elvárható gondossággal
eljárni.

8.15. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

8.16. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó köteles
alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa
igénybe vett alvállalkozókért teljes körű és korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik,
tevékenységükért, mint sajátjáért felel. Vállalkozó köteles a jóváhagyott és igénybe vett
alvállalkozó(ka)t az elektronikus építési naplóban jelenteni.

8.17. Vállalkozó a beépített anyagok minőségét az érvényes rendeletek és szabványok szerint
garantálja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A szükséges bizonylatokat Vállalkozó az átadás-
átvételi eljárás befejezésével egy időben átadja a Megrendelő képviselőjének. (Megrendelő ilyen
irányú kérése esetén a Vállalkozó köteles a szükséges dokumentumokat az átadás-átvételi eljárást
megelőzően is bemutatni a Megrendelő képviselőinek.)

8.18. A végső átadás-átvétel időpontjáig a közmű szolgáltatások igénybevételével felmerülő
költségek a Vállalkozót terhelik.

8.19. A munkaterület átadásakor nem jelzett, közműtérképen fel nem tüntetett közművek
megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében -
szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. A
tényleges munkavégzés előtt a Vállalkozó köteles egyeztetni az érintett közműszolgáltatókkal.

IX.  ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

9.1. A végső átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli
munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki követelményeket, az érvényben
lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen szerződésben írt egyéb követelményeknek,
valamint alkalmas-e rendeltetésszerű használatra. Az átvételkor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel,
melyben a Megrendelő kifogásait rögzítheti és a hibák kijavítására póthatáridőt adhat, illetve a
Vállalkozó köteles póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli
meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A kijavítás után a Felek ismételten lefolytatják az
átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadóak.

Az építési munkák átvételének feltétele a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételről szóló
jegyzőkönyv és a kivitelezői nyilatkozat.

9.2. A szerződés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és hibamentes
átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át.

9.3. A Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja,
az építés környékét rendezett állapotban adja át.
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9.4. A Vállalkozó köteles a beruházás átadásáról a Megrendelőt értesíteni a jogszabályban
meghatározott módon és időben. Ennek elmulasztásából eredő, Megrendelőt érintő károkért
Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.

X.  ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10.1. A Megrendelő az elektronikus építési napló használatát lehetővé tevő visszaigazolási kódot
átadja e-mailben / postai úton / telefonon* a teljesítésre kötelezett Kivitelező részére a kivitelezői
szerepkör rögzítésekor. A szerződés mellékletét képezi az építési szerződés elektronikus építési
naplóban rögzítendő részletes adatai kinyomtatva.

10.2. A Megrendelő köteles az elektronikus építési naplót a munkaterület átadás-átvételi eljárás
megkezdéséig készenlétbe helyezni.

10.3. Az elektronikus építési napló napi jelentésére jogosult szakember:

NÜJ száma:
Telefon:
Telefax:
E-mail cím:

Az elektronikus építési napló napi jelentéséért felelős szakember:
NÜJ száma:
Telefon:
Telefax:

 E-mail cím:

10.4. Az elektronikus építési bejegyzési jogosultságokkal összefüggésben a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak irányadóak.

10.5. Az elektronikus építési betekintési jogosultságokkal összefüggésben a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésében foglaltak irányadóak.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai, a szerződés
tárgyára vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, valamint Feleknek a szerződés megkötése előtti
írásbeli nyilatkozatai – különösen a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok – az irányadóak.

11.2. A Megrendelő jogosult a jelen szerződést felmondani abban az esetben is, ha a Vállalkozó
vagyonával kapcsolatban csődeljárást kezdeményeznek vagy fizetésképtelenségét megállapítják és
felszámolását elrendelik, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen szerződés
rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. A Vállalkozó a szerződésszegő
magatartásával okozott kárért teljes körűen felel.

11.3. A jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá azzal, hogy a
szerződés csak mindkét fél egybehangzó írásos nyilatkozata alapján Kbt. 141. § rendelkezéseinek
figyelembevételével írásban módosítható.

11.4. Felek esetleges jogvitáikat peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége
esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.
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11.5. A Felek a jelen szerződést elolvasták, áttanulmányozták, megértették, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, négy egyező példányban jóváhagyólag írták alá, melyből négy példány
Megrendelőt, kettő példány pedig Vállalkozót illet.

Kelt: Derekegyház, 2018. május …..

.....................................................................           ........................................................................
Megrendelő Vállalkozó

Ellenjegyzés:

Szentes, 2018. május ….

………………….
Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő
A jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

Mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénymásolata
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Tárgyalás:

Az ajánlat bírálata:
	
Az ajánlat bírálatát az ajánlatkérő több szakaszban végzi:

I. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget
nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatot a tárgyalás megkezdését
megelőzően akkor kell érvénytelenné nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel
kapcsolatban a tárgyalás során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé
tételére. A tárgyalás megkezdését megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a
szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha a szakmai ajánlat nem felel meg az
ajánlatkérő által meghatározott minimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt egyéb
nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalás befejezéséig kell pótolni.

II.A tárgyalás befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlat megfelel-e
a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a 72. §-t. Azon nyilatkozatokra,
dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalás
befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak.

III. A fentiek szerint megfelelőnek tekintett végleges ajánlatot az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli és - ha az eljárás korábbi szakaszában
nem került sor az igazolások bekérésére - a 69. § (4)-(6) bekezdései szerint jár el.
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4. RÉSZ: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
Külön kerül kiadásra, az előző eljárásokban keletkezett dokumentumokkal együtt, a jelen
eljárásra vonatkozó kiegészítésekkel.


