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I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

az 

„Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely 

szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére” 

 (I.sz. részajánlati kör) 

 

valamint az 

 

„Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely 

szállítása Felsőörs Község Önkormányzata részére” 

(II. sz. részajánlati kör) 

 

tárgyú, 

 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. Törvény 113. § -a alapján kezdeményezett nyílt 

közbeszerzési eljárásban 

 

Kiegészítés az EKR-ben megjelenő eljárást megindító felhíváshoz: 

 

IV. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési és honlap 

címe: Alsóörs Község Önkormányzata, 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49. 

Telefon/fax: 36 87447192, e-mail: temusz@alsoors.hu honlap: www.alsoors.hu,  

Felsőörs Község Önkormányzata 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. telefon: +37 87577211, fax: 

+36 87 577216 e-mail: onkormanyzat@felsoors.hu 

Vezető ajánlatkérő: Alsóörs Község Önkormányzata. 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó, 8226 Alsóörs, Felsőmáli u. 46-48. Telefon: + 36 30 4114927 e-mail: 

topil@topil.hu 

 

2. A választott eljárás:  

Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424 2017.  XII. 1 .  Korm. 

rendelet  a továbbiakban: EKR  2. §  3  bekezdése alapján, az EKR igénybevételével, a Kbt. 

Harmadik Rész, 113. § szerinti Összefoglaló Tájékoztató közzétételével induló nyílt 

közbeszerzési eljárást kezdeményez.  

3. A köz eszerzési dokumentumok rendelkezésre  ocsátásának módja és pénz gyi feltételei:  

Ajánlatkérő jelen eljárást megindító felhívás mellékleteként közbeszerzési dokumentumokat 

készít.  

mailto:temusz@alsoors.hu
http://www.alsoors.hu/
mailto:onkormanyzat@felsoors.hu
mailto:topil@topil.hu
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A közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlen l, korlátlanul, teljes kör en és 

térítésmentesen ker lnek rendelkezésre bocsátásra a https://ekr.gov.hu/ linken  eljárás 

azonosítója: EKR...) mindazon gazdasági szereplő részére, akik az – EKR rendszerben, a 

megadott határidőig – érdeklődés ket jelezték az eljárás iránt, valamint azon gazdasági szereplők 

részére, akiket ajánlatkérő saját elhatározásból ajánlattételre felkér. 

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https:  ekr.gov.hu portal tamogatas és 

http:  nekszt.hu tamogatas  címeken érhetőek el.  

Az ajánlatkérő az EKR fel leten tart kapcsolatot az érdeklődő gazdasági szereplőkkel eljárás 

résztvevőivel.  

4. A köz eszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, (nómenklatúra):  

 

I.sz. részajánlati kör: 1 db automatikus m ködtetés , mozgáskorlátozottak által is használható 

köztéri iker illemhely szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére. 

CPV kód:  45215500-2 

 

II. sz. részajánlati kör: 1 db automatikus m ködtetés , mozgáskorlátozottak által is használható 

köztéri illemhely szállítása Felsőörs Község Önkormányzata részére. 

CPV kód:  45215500-2 

A leszállítandó illemhelyekkel kapcsolatos m szaki követelményeket a közbeszerzési 

dokumentumok részeként feltöltött m szaki leírások tartalmazzák. 

 

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdeké en a köz eszerzési eljárás 

lefolytatatásra ker l:  Vállalkozási szerződés. 

 

6. Annak felt ntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus  eszerzési rendszer 

alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására ker l sor:  

Nem ker l sor. 

 

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:  

Valamennyi részajánlati körben a szerződés megkötésétől számított 60 nap. 

 

8. A teljesítés helye:  

I. sz. részajánlati kör: 8226 Alsóörs,  ..... 

II. sz. részajánlati kör: 8227 Felsőörs, Fő út, Ravatalozó, 258. hrsz. 
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9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogsza ályra való 

hivatkozás:  

 

Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján szabályszer en kiállított számla kifizetését átutalással 

teljesíti a számla kézhez vételétől számított 30 naptári napon bel l.  

 

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF 

 

Az ellenszolgáltatás megfizetése az alábbiak szerint történik: 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének pénz gyi fedezete a „Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs 

községek területén” cím , TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 azonosító számú, „Fenntartható 

településfejlesztés” elnevezés  pályázati forrásból, utófinanszírozással biztosított. A támogatás 

mértéke 100% intenzitású. 

  

Az ajánlattevő által benyújtott számla kötelező melléklete az ajánlatkérő által kiadott 

teljesítésigazolás. 
  
Ajánlattevő az I., II. részajánlati kör tekintetében 1 db előlegszámla és 1 db végszámla 

benyújtására jogosult. 

Az ajánlatkérő 40% előleget biztosít az I. és II. sz. részajánlati kör nyertes ajánlattevőjének. 

 

Fizetés a szerződésszer  teljesítést követően, a szerződésszer  és a jogszabályoknak megfelelő 

számla  és mellékletei  kézhezvételét követően maximum 30 napon bel l, átutalással. A számla a 

272 2014.  XI. 5.  Korm. rendeletnek megfelelően, utófinanszírozással ker l kiegyenlítésre. 
 

 

Vonatkozó jogszabályok: Kbt. 135.§  1 ,  5   6 ,  10   11  bekezdése, a Ptk. 6:130. §  1 -(2), 

6:155.§  1 . 
  
A vételár késedelmes megfizetése esetén az ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. Törvény  a továbbiakban: Ptk.  6:155. § szerinti késedelmi kamatra jogosult, valamint a 

behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. Törvény alapján behajtási költségátalányra tarthat 

igényt. 

 

10. Szerződést  iztosító mellékkötelezettségek: 

 

Ajánlattevő késedelmes teljesítése vagy a teljesítés elmulasztása esetén a Ptk. 6:186. §-a alapján 

kötbért köteles fizetni, az alábbiak szerint: 
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Késedelmi kötbér: A termék késedelmes szállítása esetén a kötbér mértéke a 

késedelemmel érintett naptári naponként a nettó vételár 0,5%-ának megfelelő összeg, de 

legfeljebb 30 napi tétel. 

Hibás teljesítési kötbér: A termék hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a hibás 

teljesítéssel érintett naptári naponként a késedelmi kötbér összegével egyenlő, 

amennyiben az ajánlatkérő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kéri. 
 

  Amennyiben a késedelmesen eltelt napok, vagy a hibátlan teljesítésig eltelt napok száma 

eléri a 30 napot, és az ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy 

ajánlatkérő jogosult elállni a Szerződéstől. 
 

A meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés meghiúsul, úgy az ajánlattevő 

meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a nettó vételár 30%-ának megfelelő összeg  

meghiúsulási kötbért fizetni ajánlatkérő részére. 
 

Mentes lés: Az ajánattevő mentes l a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 

szerződésszegését kimenti. 

 

11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e tö  változatú (alternatív) ajánlatot: 

Nem. 

 

12. A részajánlattétel lehetőségének megadásáról, vagy annak kizárásáról szóló ajánlatkérői 

előírás. Részajánlat tételére lehetőség esetén, tájékoztatás arról, hogy egy vagy tö  , vagy 

valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy 

ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén 

ennek indokainak felt ntetése: 

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít részajánlattételre. Ajánlattevő valamennyi részre tehet ajánlatot. 

Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek számát. 

 

13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyöse   ajánlat nem 

kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján ker l 

kiválasztásra, a gazdaságilag legelőnyöse   ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok 

súlyozása (kivételesen a sorrendje): 

 

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. §  1  bekezdés c  pontja alapján – valamennyi rész eseté en a 

legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik: 

 

Értékelési szempontok Súlyszám 

a.) Nettó ajánlati ár (Ft) 90 

b.) Jótállás időtartama a leszállított 

termékre egész hónap an kifejezve (min. 12 

hó – max. 60 hónap) 

10 



 

 7 

 

A részajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám:  

0-10. 

A módszer ek  meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra ker l: 

 

IV.) Nettó ajánlati ár forintban kifejezve: a legalacsonyabb összeg  nettó ajánlati árat 

tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított 

arányosítás módszerével kap pontszámot.  

Képlet: 

P = (A legjo   / A vizsgált) * (P max – P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

P max: a pontskála felső határa  

P min: a pontskála alsó határa  

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  

 

b) Jótállás időtartama a leszállított termékre egész hónap an kifejezve (min. 12 hó – max. 

60 hónap) 

Ajánlattevőnek minimum 12 hónap vállalást kell megadnia, hónapokban, egész számban 

kifejezve.  

Ajánlatkérő ezen értékelési részszempont esetében a leszállított termékre minimum 12 hónap 

jótállásvállalást ír elő. A legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat 

tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás 

módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 

figyelmét, hogy a Kbt. 77. §  1  bekezdése alapján a 60 hónapot tekinti az adott ajánlati elem 

azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a 

ponthatár felső határával azonos számú pontot ad  10 pont . Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők 

figyelmét, hogy 12 hónapnál kevesebb jótállásvállalás nem adható meg, mert ebben az esetben az 

ajánlat érvénytelen. Amennyiben az ajánlattevő „12” hó megajánlást tesz,  tehát a minimum 12 

hónap jótállást vállalja  abban az esetben a minimum 0 pontszámot kapja. 

Képlet:  

P = (A vizsgált / A legjo  ) * (P max – P min) + P min 

ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

P max: a pontskála felső határa  

P min: a pontskála alsó határa  
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A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 

Részajánlatonként az értékelési részszempontokra irányadó rendelkezés: Az egyes 

szempontokra adott pontszámok az adott szempontokhoz tartozó súlyszámmal felszorzásra 

ker lnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott pontszám. Az az ajánlat az összességében 

legelőnyösebb, melynek a súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott 

összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatkérő az egyes tételekre adott súlyozott pontszámot, 

illetve a súlyozott összpontszámot két tizedes jegyre kerekítve vizsgálja.  

 

14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 

olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §  1  bekezdés g -k , m  és    pontjában 

foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  

A Kbt. 114. §  1  bekezdésben foglaltak alapján, valamint a 321 2015.  X. 30.  Korm. rendelet 

17. §  1  bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell feltöltenie az EKR 

rendszerbe arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.  

Ajánlattevőnek fel kell töltenie az EKR rendszerbe a 321 2015.  X.30.  Korm. rendelet 17. §  1  

bekezdés szerinti nyilatkozatát a Kbt. 62. §  1  bekezdés k  pont kb  alpontja tekintetében arról, 

hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. Törvény  a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a -b  vagy d  

alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosát meg tudja-e nevezni.  

- Ha az ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény  

3. § 38. pont a -b  vagy d  alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja 

nevezni, akkor a tényleges tulajdonos tulajdonosok nevéről és állandó lakóhelyéről szóló 

nyilatkozatát kell feltöltenie az EKR rendszerbe.  

- Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a -b  vagy d  

alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát sz kséges feltöltenie az 

EKR renszerbe.  

- Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a -b  vagy d  

alpontja szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatát 

sz kséges feltölteni az EKR rendszerbe. 

A 321/2015.  X. 30.  Korm. rendelet 17. §  2  bekezdése alapján ajánlattevőnek az alvállalkozó 

és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak 

nyilatkozatot köteles feltölteni az EKR rendszerbe a kizáró okok hiányáról.  
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321 2015.  X.30.  Korm. rendelet 1. §  7  bekezdésének 

rendelkezéseire, mely szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a 

közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak feltölthetőek 

 felhasználhatóak  mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. 

Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó 

k lön nyilatkozata nélk l vélelmezi.  

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. 

§  2  bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem 

állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, 

amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az 

EKR- ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik 

arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az 

ajánlatkérő attól f ggetlen l vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az 

adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy 

a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való 

felhasználás céljára állították ki.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 

elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321 2015.  X. 30.  Korm. rend. 7. § 

szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési 

dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és 

tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében 

megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 

információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.  

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. §  1  bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 

alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok 

hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára  öntisztázás .  

A                      K r   ren elet szer nt a k záró  k k hatál a alatt ne  állás  gaz lására 

sz lgáló n  latk zat  ka t az  lektr n k s Köz eszerzés   en szer en   K   elérhető 

elektr n k s  rlap n kell k tölten . Az  K - en elektr n k s  rlap  en újtásá al teen ő 

n  latk zat t a közös ajánlatte ők kép  seleté en az ajánlat t  en újtó gaz aság  szereplő tesz  

meg.  

 

15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez sz kséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 

A gazdasági és pénz gyi alkalmasság minimumkövetelményei:  
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I.sz. részajánlati kör: „1 d  automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is 

használható köztéri iker illemhely szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére.” 

 

P.1. Pénz gyi és gazdasági szempont ól alkalmatlannak minős l az ajánlattevő, ha: az előző 

három mérlegfordulónappal lezárt  zleti év során, a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök 

 köztéri illemhely  értékesítéséből származó általános forgalmi adó nélk l számított árbevétele 

összesen nem éri el a 16 millió Ft értékeket a 321 2015.  X.30.  Korm. Rendelet által igazolt 

módon, attól f ggően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

II. sz. részajánlati kör: „1 d  automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is 

használható köztéri szállítása Felsőörs Község Önkormányzata részére” 

P.1. Pénz gyi és gazdasági szempont ól alkalmatlannak minős l az ajánlattevő, ha: az előző 

három mérlegfordulónappal lezárt  zleti év során, a közbeszerzés tárgya szerinti eszközök 

 köztéri illemhely  értékesítéséből származó általános forgalmi adó nélk l számított árbevétele 

összesen nem éri el a 16 millió Ft értékeket a 321 2015.  X.30.  Korm. Rendelet által igazolt 

módon, attól f ggően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 

tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

A gazdasági és pénz gyi alkalmasság megítéléséhez sz kséges adatok és a megkövetelt 

igazolási mód:  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az adott részajánlati kör tekintetében a P.1. 

alkalmassági feltétel kapcsán az ajánlattevő az EKR rendszeren bel l csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljes lnek. Az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 

 

A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, az ajánlatkérői felhívásra feltöltendő nyilatkozatok, 

igazolások valamennyi részajánlat tekintetében: 

 

Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt P1) alkalmassági feltételre vonatkozó saját 

nyilatkozatát az ajánlatkérő Kbt. 6 . §  4  bekezdés szerinti felhívására köteles az EKR 

rendszeren bel l megtenni, az alábbi feltételek figyelembevételével: 

 

Más szer ezetek kapac tása ra  aló tá aszk  ás: 

 

A Kbt. 65. §  7 - 8  bekezdése is alkalmazható a gazdasági – pénz gyi alkalmassági minimum 

követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az 

ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 

között k fennálló kapcsolat jogi jellegétől f ggetlen l.  
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Ebben az esetben meg kell jelölni ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

 

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. §  8  bekezdése alapján az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénz gyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a 

Ptk. 6:41 . §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összef ggésben ért kár megtérítéséért.  

 

Ha az előírt alkalmassági követelmény ek nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 

támaszkodva  is  felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatkérő 

Kbt. 6 . §  4  bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági 

követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények 

 

A műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: 

 

I.sz. részajánlati kör: „1 d  automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is 

használható köztéri iker illemhely szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére.” 

 

M.1. Műszaki-szakmai szempont ól alkalmatlannak minős l az ajánlattevő, ha: nem 

rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet által igazolt módon az eljárást megindító 

felhívás megk ldése napjától visszafelé számított három évben  36 hónapos időszakban) 

szerződésszer en teljesített automatikus m ködtetés , mozgáskorlátozottak által is használható 

köztéri illemhely szállítása tárgyú, be zemelést és szerviz szolgáltatást is tartalmazó 

referenciával, ahol a leszállított köztéri illemhelyek között volt legalább 1 db automatikus 

m ködtetés , mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely. 

 

 

II.sz. részajánlati kör: „1 d  automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is 

használható köztéri szállítása Felsőörs Község Önkormányzata részére” 

 

M.1. Műszaki-szakmai szempont ól alkalmatlannak minős l az ajánlattevő, ha: nem 

rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet által igazolt módon az eljárást megindító 

felhívás megk ldése napjától visszafelé számított három évben  36 hónapos időszakban  

szerződésszer en teljesített köztéri illemhely szállítása tárgyú, be zemelést és szerviz 

szolgáltatást is tartalmazó referenciával, ahol a leszállított köztéri illemhelyek között volt 

legalább 1 db automatikus m ködtetés , mozgáskorlátozottak által is használható köztéri 

illemhely. 
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Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az adott részajánlati kör tekintetében az M.1. 

alkalmassági feltétel kapcsán az ajánlattevő az EKR rendszeren bel l csupán arról köteles 

nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljes lnek. Az 

alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. 

 

A műszaki-szakmai alkalmasság megítéléséhez sz kséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód:  

 

Ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok, igazolások: 

 

Ajánlattevő a m szaki-szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 

adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt M1) alkalmassági feltételre vonatkozó saját 

nyilatkozatait, igazolásait az ajánlatkérő Kbt. 6 . §  4  bekezdés szerinti felhívására köteles 

az EKR rendszerbe feltölteni az alábbi feltételek figyelembevételével: 

M1) Az I. részajánlat tekintetében ajánlattevőnek a 321 2015.  X.30.  Korm. rendelet 21. § 

(1  bekezdés a  pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás megk ldésétől 

visszafelé számított 36 hónapban végzett legjelentősebb és szerződésszer en teljesített 

köztéri illemhely szállítása tárgyú, be zemelést és szerviz szolgáltatást is tartalmazó 

referenciáit, ahol a leszállított köztéri illemhelyek között volt legalább 1 db automatikus 

m ködtetés , mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely.  

A referencia igazolható az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A 

referencia nyilatkoztnak igazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: 

 A teljesítés ideje. 

 A szeződést kötő másik fél neve, címe, telefonos elérhetősége. 

 A szállítás tárgya, mennyisége. 

 Az ellenszolgáltatás összege. 

 Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

Az II. részajánlat tekintetében ajánlattevőnek a 321 2015.  X.30.  Korm. rendelet 21. §  1  

bekezdés a  pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás megk ldésétől 

visszafelé számított 36 hónapban végzett legjelentősebb és szerződésszer en teljesített 

köztéri illemhely szállítása tárgyú, be zemelést és szerviz szolgáltatást is tartalmazó 

referenciáit, ahol a leszállított köztéri illemhelyek között volt legalább 1 db automatikus 

m ködtetés , mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely. 

A referencia igazolható az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A 

referencia nyilatkoztnak igazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: 
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 A teljesítés ideje. 

 A szeződést kötő másik fél neve, címe, telefonos elérhetősége. 

 A szállítás tárgya, mennyisége. 

 Az ellenszolgáltatás összege. 

 Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

Felhívjuk a figyelmet a 321 2015.  X.30.   Korm. rendelet 24. §  1  bekezdésére is. 

 

Valamennyi részajánlat vonatkozásában a Kbt. 65. §  7 ;    ;  10  bekezdése alapján a gazdasági 

szereplők az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy 

kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a között k fennálló kapcsolat jogi jellegétől 

f ggetlen l.  

 

Ebben az esetben meg kell jelölni ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

 

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerző éses  ag  

előszerző és en  állalt kötelezettség állalását tartal azó  k rat t, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez sz kséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

 

Ha az előírt alkalmassági követelmény ek nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására 

támaszkodva  is  felel meg, fel kell tölteni az EKR rendszerbe a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet részéről is az  érintett  alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó 

nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 6 . §  4  

bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében, az 

előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelést. 

 

16. Az ajánlattételi határidő: 2018. 07. ...... 11.00 óra 

 

17. Az ajánlat  enyújtásának címe, és a  enyújtás módja: 

Az ajánlatban az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok által előírt 

nyilatkozatokat az EKR-en kereszt l kell benyújtani azzal, hogy amely nyilatkozat tekintetében 

az EKR-ben  rlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen  rlap használata mellett kell 

benyújtani.  
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18. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak felt ntetése, hogy a 

magyar nyelven kív l más nyelven is  enyújtható-e az ajánlat: 

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelv  dokumentumok 

(prospektusok) is becsatolásra ker lnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok magyar nyelv  fordítását is csatolnia sz kséges. Ajánlatkérő a nem magyar 

nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ez esetben 

ajánlattevőnek az alábbi nyilatkoztatot sz kséges ajánlatához csatolni.  Felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti szöveg tartalmával mindenben megegyezik.” 

A fordítás helyességért és megfelelőségéért az ajánlattevő felel. 

 

19. Az ajánlat(ok) fel ontásának ideje és helye az ajánlatok fel ontásán jelenlétre 

jogosultak:  

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 

szóló 424/2017.  XII. 1 .  Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. Határidőre benyújtott 

ajánlatnak csak azok minős lnek, amelyek a jelen felhívásban meghatározott határidőig az EKR 

rendszeren kereszt l felöltésre ker lnek. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer 

visszaigazolást k ld. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével ker l 

sor az ajánlatok hivatalos bontására, amelyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az 

ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.  

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. §  4 - 5  bekezdése szerinti adatokat 

az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé 

teszi.  

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlatok elkészítését támogató 

része az EKR  zemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:  

a  folyamatosan legalább öt percig fennálló  zemzavar ok  folytán az ajánlatkérő által 

meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább 

százhúsz percig, vagy 

b  – anélk l, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor ker lt volna – 

 zemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig 

nem elérhető.  

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az 

EKR m ködésének helyreállítását követően. Az EKR m ködésének helyreállításáról az 

EKR  zemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy 

megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megk ldésétől számított két 

nap álljon rendelkezésre az ajánlatok benyújtására.  
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Az  zemsz net és  zemzavar fogalmát az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 

szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.  

 

20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap. 

 

21. Az ajánlati  iztosíték előírására vonatkozó információk: ajánlatkérő nem köti ajánlati 

biztosíték nyújtásához az ajánlattételt. 

 

22. Ha a szerződés teljesítésére k lönleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: 

Nem releváns. 

 

23. Az Európai Unió ól származó forrás ól támogatott köz eszerzés esetén az érintett 

projektre (programra) vonatkozó adatok: „Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek 

ter letén” cím , TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 azonosító számú, „Fenntartható 

telep lésfejlesztés” pályázat. 

 

24. Hivatkozás a közzétett előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára. Az ajánlattételi, 

valamint a közvetlen részvételi felhívás gazdasági szereplők részére való megk ldésének 

napja: Ajánlatkérő előzetes tájékoztatót nem tett közzé. Az eljárást megindító felhívás 

megk ldésének napja: 2018. …… 

 

26. Egyé  feltételek: 

Formai előírások:  

(1) Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en kereszt l lehet benyújtani.  

(2) Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll 

rendelkezésre elektronikus  rlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR 

 rlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat nyilatkozatot  dokumentumot  a 

gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell 

írnia és fel kell tölteni az EKR fel letén az erre a célra létrehozott blokkokban.  

(3) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra 

vonatkozóan támasztott követelmények az EKR 10. §  1 - 4  bekezdése irányadó:  

(4) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 

dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus  rlap alkalmazásával, vagy – 

amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus  rlap nem áll 

rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszer  elektronikus másolata formájában. 

Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus  rlap a 

nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az 
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ajánlatkérő azonban – a  4  bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg 

elektronikus aláírás alkalmazását.  

(5) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus  rlapként a nyilatkozat 

megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus  rlap kitöltése 

útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott 

nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus  rlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, 

ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az 

ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

eltérő nyelv  nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus 

 rlap magyar nyelven ker l kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell 

tekinteni.  

(6) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 

kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a 

papír alapon hitelesített dokumentum egyszer  elektronikus másolataként vagy olyan 

formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 

– legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan 

látta el hitelesítéssel.  

(7) Az ajánlatkérő a Kbt. 47. §  2  bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja 

elő, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlen l valamely követelés érvényesítésének 

alapjául szolgál  k lönösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 

nyilatkozat , elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény 

szerinti teljes bizonyító erej  magánokirat követelményeinek.  

(8) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §  2 - 3  

bekezdése vonatkozásában, hogy amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt 

dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az 

ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó 

követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az 

ajánlatkérő - ha azt nem tartja sz kségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az 

ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. 

Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt 

informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve 

jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az 

ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra 

vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat 

részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire 

vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető 

meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez 

sz kséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési 

dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes 
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vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és 

megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a 

dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az 

ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra 

vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.  

(9) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy 

– az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő 

esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-

ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez 

sz kséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus 

 rlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti 

nyilatkozatának kell tekinteni. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. §  1  bekezdés)  

(10) Az ajánlatnak a Kbt. 66. §  5  bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, 

amelyen fel kell t nteti a Kbt. 68. §  4  bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek 

elektronikus  rlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 11. §  1  bekezdés).  

(11) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:  

 az ajánlatot aláíró k  aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. Törvény  . §  1  

bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Egyéni vállalkozó esetében – az egyéni 

vállalkozóról és egyéni cégről szóló 200 . évi CXV. Törvény 10. §  1  bekezdése 

figyelembevételével – csatolni kell a képviseletre jogosult személy által aláírt 

nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy 

az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő 

elfogadja bármely olyan dokumentum egyszer  másolatának ajánlatban történő 

csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására  pl. személyi 

igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat ;  

 a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló k  esetében a cégjegyzésre jogosult 

személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó  a meghatalmazó és a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó  írásos meghatalmazást;  

 folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megk ldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre 

vonatkozó nemleges nyilatkozatát. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési 

dokumentumok között elektronikus  rlapként létrehozza a Változásbejegyezésre 

vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az ajánlatához 

kapcsolódóan.  
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(12) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. 

pont a -b , vagy d  alpontja alapján tényleges tulajdonos:  

a  az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben közvetlen l vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény  a 

továbbiakban: Ptk.  8:2. §  4  bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati 

jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb 

módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi 

jogi szabályozással vagy azzal egyenérték  nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 

közzétételi követelmények vonatkoznak,  

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. §  2  bekezdésében meghatározott – meghatározó 

befolyással rendelkezik,  

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

da  aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták,  

db  akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve m ködtetik, ha a 

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy  

dc  aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár.  

(13) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. §  2  bekezdésében foglaltaknak 

megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

(14) Ajánlattevőnek a Kbt. 114. §  2  bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell nyilatkozatát 

arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljes lnek.  

(15) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. §  3  bekezdésére tekintettel a 

nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 

egy tt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az 

ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, 
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és a bejelentéssel egy tt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll kizáró okok hatálya alatt.  

(16) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. §  7  

bekezdésére vonatkozóan. A ne leges tartal ú n  latk zat t  s csat ln  szükséges. A Kbt. 65. § 

 7  bekezdés rendelkezései alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását 

tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez sz kséges erőforrások 

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A424/2017. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 13. §  4  bekezdésének megfelelően az okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § 

 8  bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló 

meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az 

adott szervezet képviseletében eljárhat.  

(17) Az ajánlattétel során a k lönböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 

referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti  ank által meghatározott 

devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban  HUF  

megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlen l a kérdéses 

dokumentum mögé kell csatolni.  ármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. Vonatkozásában csak 

az alkalmasság megállapításához sz kséges sorok  adatok, információk  vonatkozásában 

sz kséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.  

(18) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmer lt összes költség az 

ajánlattevőt terheli.  

(19) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 

felelősségvállalásról szóló megállapodást az EKR 13. §  3  bekezdésének megfelelően, amely 

tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, 

kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. §  3  bekezdése alapján a közös 

ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelm en tartalmaznia kell a közös 

ajánlattevők megjelölését.  

(20) Ajánlattevő köteles ajánlatá an csatolni a megajánlott illemhely leírását, képét, vagy 

fényképét, műszaki paramétereit, cégszerűen aláírva. Ajánlattevőnek fel kell t ntetni a 

megajánlott termék megnevezését és típusát, valamint a termék gyártójának megnevezését. 

Amennyiben a műszaki leírás an szereplő specifikációk helyett mást terméket kíván 

megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a  21/201 . ( . 0) Korm. 

rendelet  6. § ( )-( )  ekezdése alapján igazolni.  



 

 20 

(21) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő k  számára a szerződés teljesítése 

érdekében gazdálkodó szervezet  projekttársaság  létrehozását.  

(22) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok  zleti 

titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az  zleti 

titkot tartalmazó dokumentum elk lönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót 

alkalmazza.   

(23) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. §  5  bekezdés rendelkezéseit.  

 24  Ajánlatkérő a 321 2015.  X.30.  Korm. rendelet 30. §  4  bekezdése alapján felhívja az 

ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénz gyi, valamint 

m szaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.  

(25) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. §  2  bekezdésének e  pontját 

(26) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban k lön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 

igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.  

(27) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott 

kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény és végrehajtási rendeletei az 

irányadók. 

 

 

 
Alsóörs, 2018.  
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II. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 

az 

 

„Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely 

szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére” 

 (I.sz. részajánlati kör) 

 

valamint az 

 

„Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely 

szállítása Felsőörs Község Önkormányzata részére” 

(II. sz. részajánlati kör) 

tárgyú, 

 

a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. Törvény 113. § -a alapján kezdeményezett nyílt 

közbeszerzési eljárásban 

 

 

Általános információk 

 

IV) A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. Törvény 

 Kbt.  Harmadik Rész, 113. § alapján, Összefoglaló tájékoztató közzétetelét követően 

a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer 

 továbbiakban: EKR  használatával ker l lefolytatásra. 

 

2) Az EKR-re vonatkozó részletes szabályokat az elektronikus közbeszerzés részletes 

szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az EKR használatához a 

Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció sz kséges. Az EKR  zemeltetését és fenntartását a 

27 2017. XI.6.  MvM rendelet alapján a NEKS T Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési 

Szolgáltató és Tanácsadó Kft.  http:  nekszt.hu  látja el.  

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https:  ekr.gov.hu portal tamogatas és 

http:  nekszt.hu tamogatas  címeken érhetőek el.  

A közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben érhetőek el, ajánlatkérő ezen a fel leten tart 

kapcsolatot az eljárás iránt érdeklődő, illetve ajánlatkérő saját kezdeményezésére ajánlattételre 

felkért gazdasági szereplőkkel.  

 

A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös sza ályok  
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3) A Kbt. 35. §  1 - 7  bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat 

be ajánlatot. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás 

nem következhet be.  

Az ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten elismerik a 

szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló 

egyetemleges felelősség ket, és teljes jogkör  közös képviselőt hatalmaznak meg. Közös 

ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. §  2  bekezdése szerinti meghatalmazást 

tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők 

képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton 

teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Közös 

ajánlattétel esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 113. §  2  bekezdésében foglaltakra. 

4) Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő  kiegészítő tájékoztatás 

megadása  56. § , hiánypótlás  71. § , felvilágosítás  71. §  és indokolás  72. §  , az ajánlatkérő a 

közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását az EKR használatával teszi meg. 

 

5) Jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik az 

EKR-ben érdeklődés ket jelezték az eljárás iránt és akiket az ajánlatkérő saját kezdeményezésére 

az EKR-en kereszt l ajánlattétételre felkért.  

 

Üzleti titok 

6)  zleti titok: A Kbt. 44. §-a alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, 

valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elk lönített módon elhelyezett,  zleti titkot  ideértve 

a védett ismeretet is) [Ptk.2 2:47. §  tartalmazó dokumentum nyilvánosságra hozatalát 

megtilthatja. Az  zleti titkot tartalmazó dokumentum kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 

amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő  zleti tevékenysége szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az  zleti titkot tartalmazó, elk lönített 

dokumentumhoz 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 ker l megfogalmazásra.  

A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az  zleti titkot tartalmazó dokumentum 

elk lönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles alkalmazni.  

7  Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 

becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 

Az ajánlatok  írálatának folyamata 
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8) A Kbt. 6 . §-ában foglaltak szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, 

hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

9  Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 

gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

10  A Kbt. 73. §  1  bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, ha 

 

a  azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;  

b  az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták; 

c  ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet a 62. §  1  bekezdés i  pontja, vagy az adott eljárásban felmer lt magatartása 

alapján j  pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra ker lt; 

d  az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez sz kséges 

alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való 

megfelelést  jelen eljárásban az Ajánlatkérő nem határozott meg alkalmassági 

követelmény(eke)t]; 

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide 

nem értve a részvételi jelent- kezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;  

 

E pont alapján érvénytelen k lönösen az ajánlat, ha  

 

 nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, 

amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 

Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések 

írnak elő  

 azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;  

 az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb 

összegben bocsátotta rendelkezésre  jelen eljárásban ajánlati biztosíték meghatározására 

nem ker lt sor];  

 az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, 

amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné 

fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja  jelen eljárásban ilyen összeg 

meghatározására nem ker lt sor]  

f  az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

fa  valamely adatot a 44. §  2 - 3  bekezdésébe  tköző módon minősít  zleti titoknak és 

ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja;  

vagy 

fb  a 44. §  1  bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.  
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 2  Az  1  bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony 

ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz  72. § .  

A Kbt. 74. §  1  bekezdése szerint az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 

ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki 

IV) a kizáró okok  62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §  hatálya alá tartozik; 

b  részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.  

A Kbt. 74. §  2  bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

a  azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást 

nyújtani  2. §  5  bekezdés],  

b  azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem 

kell nemzeti elbánást nyújtani  2. §  5  bekezdés].  

11  Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére a 

321 2015.  X.30.  Korm. rendelet 17. §  1  –  2  bekezdése alapján jár el. Ajánlatkérő köteles az 

ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, sz kség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati 

cselekményeket elvégezni.  

 

12  A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 76. §  1  bekezdés c  pontja alapján – 

valamennyi rész eseté en a felhívásban részletezettek szerint, a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő értékelési szempontok alapján értékeli. 

 

13) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes 

ajánlattevőként, aki a kizáró okok szerinti kritériumok tekintetében a Kbt. és a k lön 

jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 

 

14  Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának ellenőrzése 

érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől 

információt kérni.  

15) Az ajánlattevőknek az ajánlatukban a szakmai ajánlat részeként nyilatkozniuk kell a m szaki 

megfelelősségről. 

A szakmai ajánlat részeként kérj k csatolni a megajánlott termék képét, vagy fényképét, 

műszaki paramétereit oly módon, hogy a  ól a kiírt műszaki tartalomnak való megfelelés 

megállapítható legyen. Ajánlattevőnek fel kell t ntetni a megajánlott termék megnevezését 

és típusát is, valamint a termék gyártójának megnevezését. Amennyi en a műszaki 

leírás an szereplő specifikációk helyett mást terméket kíván megajánlani, köteles a 
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megajánlott termék egyenértékűségét a  21/201 . ( . 0) Korm. rendelet  6. § ( )-( ) 

 ekezdése alapján igazolni.  

A szakmai ajánlat benyújtásának elmulasztása, vagy a nem megfelelő m szaki paraméter  termék 

megajánlása, vagy amennyiben a csatolt dokumentum alapján a m szaki paraméterek nem 

ellenőrizhetőek, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Amennyiben az ajánlattevő nem ad 

be szakmai ajánlatot, az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy nem adott a m szaki tartalomra ajánlatot, és 

megállapítja az ajánlat érvénytelenségét. A benyújtott, ám hiányos szakmai ajánlatra nézve az 

ajánlatkérő az általános szabályok szerint enged hiánypótlást.  

16  Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. §  6  bekezdés alapján meg kell jelölni 

a  a közbeszerzésnek azt a részét  részeit , amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván 

igénybe venni; 

b  az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat.  

Amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.  

Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 

milyen arányban részes lnek a szerződés általános forgalmi adó nélk l számított ellenértékéből.  

17   Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. §  2  és  5  

bekezdései, és a 67. §  1  és  4  bekezdései szerint. Amennyiben a felhívás alapján valamely 

követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot sz kséges 

becsatolni, úgy azt elektronikus aláírással ellátott dokumentumként nyújtandó be.  

18  Az ajánlat részeként az elektronikus  rlapként közreadott felolvasólapot kell benyújtani, ami 

tartalmazza a Kbt. 68. §  4  bekezdése szerinti összes adatot.  

1   Az ajánlati árnak teljes kör nek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a 

szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmer l. Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó 

HUF értékben kéri megadni.  

20   ármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az 

eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. 

§-a szerint, írásban kiegészítő  értelmező  tájékoztatást kérhet az EKR használatával. A 

kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az 

ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni.  

21  Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn bel l köteles elbírálni. Az ajánlatkérő 

a 6 . §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélk l meghozhatja az eljárás 

eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike 

meghaladja a – Kbt. 75. §  4  bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összegét. 
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22  Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelm  kijelentés, nyilatkozat, igazolás 

tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérhet. 

 

23  A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési 

dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.  

 

24  Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§  4  és  5  bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§  4  bekezdés 

szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Székhely: 10 7  udapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437  udapest, Pf. 83 .  

Tel.: +36-1-476-1100  

Fax: +36-1-476-1390  

Honlap: www.antsz.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafel gyeleti Főosztály  

Székhely: 1054  udapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 136   udapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Honlap: www.ommf.gov.hu  

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  

Székhely: 1145  udapest, Columbus u. 17-23.  

Levelezési cím: 15 0  udapest, Pf.  5.  

Tel.: +36-1-301-2900  

Fax: +36-1-301-2903  

E-mail: hivatal@mbfh.hu  

Honlap: www.mbfh.hu  

 

Nemzetgazdasági Minisztérium  

Székhely: 1051  udapest, József nádor tér 4.  

Telefonszám:06-1-795-1400  

Telefax: 06-1-795-0716  

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  

 

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 1 -től az 

alábbiak szerint m ködik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei 
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Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munka gyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi 

Fel gyelősége  elérhetőségeik megtalálhatók a http:  www.ommf.gov.hu index.php honlap 

„Elérhetőségek” Munkavédelmi Fel gyelőségek men ben  segíti tájékoztatással és 

tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá 

az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, 

kötelezettségeik teljesítésében.  

 

Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek  

A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következő szervezetek látják el: 

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafel gyeleti Főosztály, Munkavédelmi 

Tanácsadó Szolgálat 

Témakör: Munkahelyi  iztonság, munkahelyi egészség 

 öld szám: 06 80 204 292 

E-mail: munkafelugy-info@ngm.gov.hu 

 

 

A nyertes ajánlattevő kiválasztása 

 

22  A Kbt. 76. § alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az eljárást megindító 

felhívásban foglalt értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb részajánlatot tette és ajánlata 

érvényes. 

 

Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 

 

23  Az ajánlatkérő az ajánlatok és elbírálásának befejezésekor k lön jogszabályban 

meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az 

ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 7 . §  1  bekezdés szerinti tájékoztatást az EKR-be 

történő feltöltéssel teljesíti. 

 

24  Alkalmazandó jogszabályok 

 

- 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 

- 2017. évi CL. Törvény az adózás rendjéről 

- 2013. évi V. Törvény a Polgári Törvénykönyről 

 

A jelen dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a 

vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. Törvény  Kbt.  és 

végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók. 

 

Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, 

előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére 

mailto:munkafelugy-info@ngm.gov.hu
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vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá 

tartozó  gyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni. 



 

 29 

 

III. MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

 

I.sz. részajánlati kör: „1 d  automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is 

használható köztéri iker illemhely szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére.” 

 

 

A  eszerezni kívánt köztéri iker illemhely fő   paraméterei, minőségi és műszaki elvárások 

 

Vázszerkezet és  urkolatok anyaga:  nr1.4301 minőség  rozsdamentes acéllemez, illetve 

rozsdamentes zártszelvény.  

Hőszigetelés: 40 mm-es polisztirollemez, mely az acéllemez falak közé ker l beépítésre. 

Vezérlés, ajtónyitás: Az illemhelyeken az elektromos ajtózár nyitását nyomógomb segítségével 

kell elérni. 

Nyitás kezdeményezhető a kezelőtérből, a kapcsolószekrényen elhelyezett nyomógombbal vagy 

az  gyféltérből a „vésznyitó” nyomógomb megnyomásával. A további használati funkciók 

automatikus vezérlés ek. 

Világítás: A világítótestek megfelelő IP- védettség ek és energiatakarékos világítótestekkel 

szereltek. A k ltéri és az  gyféltéri világítást alkonykapcsoló vezérli.  

Fűtés: Az ép let elsődleges f tését egy méretezett elektromos f tőkábellel kiépített padlóf tés 

biztosítja, amelyet termosztát vezérel.  

Szellőztetés: A vezérelt szellőztetést a kézszárító végzi, a szabadtérből szívott frisslevegővel.  

Víz és csatornarendszer: Az 1” keresztmetszet  hálózatról egy főcsapon és egy vízsz rőn jut a 

víz a berendezés belső rendszerébe, amely három vízvételi helyet jelent.  

- Mosdó csaptelep. 

-  C-öblítő.  

- A takarítószemélyzet vízvételét biztosító csaptelep.  

A vízrendszer része egy nyomásérzékelő, amely vízhiány esetén a használatot letiltja. A 

szennyvízrendszer, NA 110 mm-es PVC hálózatra csatlakozik.  

Az illemhely felszereltsége, szolgáltatásai:  

- Központi vezérlőelektronika, m ködést ellenőrző kontroll funkcióval, fő m ködési jellemzők 

módosíthatók.   

- A felhasználó felé egy színes grafikus LC  monitoron LE -es világító ábrák szolgáltatnak 

információt.  Illemhely foglaltsága és egyéb m ködési állapota)   

- Automatikusan nyíló vendégtéri ajtó.  áramsz net esetén is sz netmentes tápegységről)   

- Időn túli (20 perc  használat esetén jelzőhang, segélyhívás.   

- Segélyhívó, egyben vésznyitó érintőgombok, fogyatékossággal élők számára is  könnyen 

elérhető helyeken.   

  -  Fix kapaszkodókorlát vízszintes és f ggőleges szakasszal  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  -  Felhajtható kapaszkodó a  C bal oldalán   

  -  WC – papíradagoló, kifogyás figyeléssel.   

  -  Hulladékkidobó ablak  gy jtés a szerviztérben).   

  -  Rozsdamentes t kör, ruhaakasztó fogas.   

  -  Rozsdamentes, beépített kézmosó kagyló.   

  -   elsőtéri világítás, kezelőtéri világítás.   

  -  Ajtónyitó nyomógomb a szerviztérben.   

  -  Alkonykapcsolóval vezérelt k ltéri világítás.   

  -   iztonsági zár szerviztéri ajtón.   

  -   elépéskor teljes légcsere.   

  -   elépéskor nedvesítő  C-öblítés.   

  -  Távozáskor mágnes szelepes, biztonsági  C-öblítés.   

  -  Távozáskor teljes légcsere.   

  -   eépített SMS k ldő modul  hiba  zenet k ldése    

  -   eépített e-mail k ldő rendszer   

  -  Vízvételi lehetőség takarításhoz  a szerviztérből).   

  -  Szerviztérben elhelyezett elektromos csatlakozó aljzat.   

  -  Rozsdamentes lencsemintás padló a használati térben, tisztítható padlószifonnal,   

    hőszigeteléssel, és vezérelt szőnyegf téssel ellátva  fagyvédelem    

  -  Rozsdamentes szálcsiszolt belső burkolat.   

  -  Fel lvilágító ablakkal ellátott tető  csapadékvíz elvezetéssel, nyitható    

  -  Víznyomás érzékelés, ha nincs a használat tiltása.   

  -   eépített vízsz rő.   

  -  Vandál biztos, falra szerelt, rozsdamentes acél  C kagyló, hátsókifolyással.  

  -  Vandál biztos, időzített, infraérzékelés  érintésmentes  C öblítő szelep.   

  -  Vandál biztos, időzített, infraérzékelés  érintésmentes mosdó csaptelep.   

  -  Folyékony szappanadagoló, szappan szintfigyeléssel.   

  -  Nagyteljesítmény  kézszárító, vezérelt indítással.   

1.   -  Rusztikus k lső falfel let.  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II. részajánlati kör: „Automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható 

köztéri illemhely szállítása Felsőörs Község Önkormányzata részére” 

 

A  eszerezni kívánt köztéri illemhely fő   paraméterei, minőségi és műszaki elvárások 

 

 

Központi vezérlőelektronika m ködést ellenőrző és vezérlő funkciókkal. 

• Elektronikus érmevizsgáló a bedobott érméket kitörölhetetlen l rögzítő elektronikával és 

a szerviztéri kijelzővel. 

• Fő m ködési jellemzők módosíthatók  paraméterezhetőség . 

• Víznyomás érzékelés  ha nem megfelelő, a használat tiltása . 

• Hálózati fesz ltség érzékelés  ha nem megfelelő, a használat tiltása.) 

•  eépített SMS k ldő modul a hiba zenetek továbbítására.  

• Vendégtéri jelenlét érzékelés.  

• Jelzőhang segélyhívás és illetéktelen használat esetén  pl. túlhasználat esetén . 

• Éjszakai használat korlátozásának lehetősége. 

 

A felhasználó felé az információs panelen egy színes, grafikus LC  kijelző, valamint az 

illemhely foglaltságát és egyéb m ködési állapotát jelző világító ábrák szolgáltatnak információt. 

 

Automatikusan nyíló vendégtéri ajtó  áramsz net esetén is, sz netmentes tápegységről . 

Ingyenes használat esetén ajtónyitó nyomógomb  pl. rendezvények esetén  

Sz netmentes tápegység akkumulátorral. 

Világítás 

•  elsőtéri világítás 

• Szerviztéri világítás 

• Vendégtéri vészvilágítás sz netmentes tápegységről 

• Alkonykapcsolós k ltéri világítás 

F tés 

•  eépített padlóf tés és k szöb f tés termosztátos vezérléssel  

• F thető vendég és szerviztér beépített nagyteljesítmény  hőlégbefúvóval 

• Szerviztéri berendezések kiegészítő fagyvédelme elektromos f tőkábelekkel 

• A tető csapadékelvezető fagyvédelmi f tése, valamint a szellőző k rtő hóbetakarás elleni 

f tése 

Automatikus szellőztetés 

Szerviztérben elhelyezett elektromos csatlakozó aljzat. 

Szerviztéri vízvételi lehetőség  takarításhoz . 

Szerviztéri ajtón 2 db biztonsági zárral. 

Segélyhívó vésznyitó gomb padló közeli magasságban, a fogyatékkal élők számára is elérhető 

helyen (oldalfalon). 

Mechanikus vésznyitó karok a használati- és a szerviztérben a vendégtéri ajtó nyitásához. 

Automata WC- és padló mosó egység. 

 C használat 

• Rozsdamentes, mozgáskorlátozott  C csésze közelítéskapcsolós öblítéssel 

•  elépéskor mágnesszelepes nedvesítő  C öblítés 
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• Távozáskor mágnesszelepes biztonsági  C öblítés 

•  ugulásérzékelés a  C csészében  használat tiltása dugulás esetén  

•  C kagylóból történő szagelszívás 

Kapaszkodók 

• Fix kapaszkodó korlát, vízszintes és f ggőleges szakasszal a  C bal oldalán 

• Felhajtható kapaszkodó, szemből nézve a  C jobb oldalán 

Mozgáskorlátozottak számára is elérhető zárható  C-papíradagoló   

 árt, falba épített hulladékkidobó rozsdamentes acélból  szerviztérből  ríthető  

Rozsdamentes acél t kör a kézmosó felett. 

Rozsdamentes, beépített kézmosó egység, kapacitív indítású lefutó vezérléssel, 

szappanadagolóval, kézszárítóval, fogyatékkal élőknek könyöklési lehetőséggel, kerekesszéket 

használóknak lábhellyel. 

Kerekesszéket használóknak 1500 mm-es fordulókör biztosított a vendégtérben. 

Fal K-tényező 100mm hőszigeteléssel: 0,278   m2K. 

Tető K-tényező: 0,216  m2K 

Szerkezeti felépítés 

• Acélváz szerkezet: önhordó rozsdamentes acélszerkezet hegesztett kötéssel 

• Padlózat: rozsdamentes acél bordáslemezből kész lt, rozsdamentes padlóösszefolyóval 

• Oldalfal: kív l és bel l 3 mm vastag alumínium polietilén szendvicslemez. A f lke 

oldalaira egyszín  dekorfólia burkolat van felragasztva  A szendvicslemezek között 100 mm-es 

m gyanta kötés  hőszigetelő kőzetgyapottal  

• Tető: egy darabból álló,  vegszálas poliészter, kőzetgyapot hőszigeteléssel 

 ézs  csont  szín  burkolat 

Tető kódja: RAL1015 

 

Méretek: 

3290x2150x3055mm (HxSZxM) 
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IV.SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

Vállalkozási szerződés tervezet 
 

I. sz. részajánlat 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Alsóörs Község Önkormányzata 

székhely: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u.  9. 

adószám: 1 7  01 -2-19 

statisztikai szám: 1 7  01 -8411-321-19 

 ankszámlaszám: 117 808 -15428581 (OTP Bank nyRt.) 

képviseli: He ling Zsolt polgármester 

 

mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -,  

 

másrészről a 

 

név:  

székhely:  

cégjegyzékszám/egyé  szervezet esetén azonosító szám:  

adószám:  

képviselő: 

képviselő elérhetősége: telefon, e-mail 

 

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, egy ttesen: Felek – között, alulírott helyen és 

napon, az 1 db automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri 

iker illemhely szállítása Alsóörs Község Önkormányzata részére tárgykörben, az alábbi 

feltételekkel. 

 

 

PREAMBULUM 

 

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek 

területén” cím , TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 azonosító számú, „Fenntartható 

településfejlesztés” elnevezés  pályázati forrásból az 1 d  automatikus működtetésű, 

mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker illemhely szállítása Alsóörs 

Község Önkormányzata részére  I. sz. részajánlat  tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény  Kbt.  113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, 
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melynek eredményeként a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre 

tekintettel a Felek jelen Szerződést kötik meg. 

 

1.2. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 

törzsszövege tartalmazza. A Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás során 

keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan 

részeit képezik, azzal egy tt olvasandók és értelmezendők. 

 

1.3. A mellékletek és a Szerződés szövege közötti eltérés esetén a jelen Szerződésben 

foglaltak az irányadók. 

 

A Szerződés tárgya 

 

2.1. Jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 1 db 

automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri iker 

illemhely szállítását,  e zemelését és szervizelését Alsóörs Község Önkormányzata 

részére.   

 

2.2. A teljesítés helye: 8226 Alsóörs, ....... 

 

 . A Szerződés időtartama 

 

3.1. A Szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.  

 

3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban meghatározott Termék leszállításának 

határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap. Megrendelő az előteljesítést 

megengedi.  

 A jelen pontban meghatározott határidő kötbérterhes határidőnek minős l. 

 

 . Vételár, fizetési feltételek 

 

4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban megjelölt Termék Megrendelő részére 

történő leszállításáért Vállalkozó mindösszesen …,- Ft + Áfa összeg , azaz … forint 

plusz általános forgalmi adó Vételárra jogosult. 

 

4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban meghatározott Vételár magában 

foglalja a mindenkori, Vállalkozó által a Szerződés keretében a Megrendelő részére 

szállított Termék leszállításának és  zembe helyezésének, valamint a m ködéshez 

sz kséges kezelő személyzet betanításának a költségét, a jótállási kötelezettségek 

teljesítésének, az adó- vám költségeket, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a 

szerződés teljes kör  megvalósításához sz kséges. A Vállalkozó ezen fel l jelen 
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Szerződés teljesítésével összef ggésben semmilyen további díjat, költséget nem jogosult 

Megrendelővel szemben érvényesíteni. 

 

4.3. Teljesítés: a megrendelt Termék határidőre történő hiánytalan leszállítása  zembe 

helyezése, melyet Megrendelő a leszállítás  zembe helyezés napján átadás-átvételi 

jegyzőkönyvvel igazol. 

 

4.4.  Az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a Megrendelő által a teljesítés igazolására kijelölt 

személy a Kbt. 135. §  1  bekezdésében foglaltak szerint, 15 napon bel l kiállítja a 

teljesítésigazolást. 

 

4.5.   A teljesítésigazolás kiállítására a számla tekintetében a Termék készre jelentésének 

 szállíthatóságának  írásbeli bejelentését és a Termék leszállítását követően, a teljesítési 

átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján van lehetőség. 

 

4.6.  Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Termék leszállítása terén előteljesítésre 

jogosult. 

 

4.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vételár megfizetése az alábbiak szerint történik: 

 

4.7.1. Az 1.1. pontban hivatkozott támogatásból adódóan az ellenszolgáltatás 100 %-a 

teljesítésének pénz gyi fedezete a „Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek 

területén” cím , TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 azonosító számú, „Fenntartható 

településfejlesztés” elnevezés  pályázati forrásból biztosított. 

 

4.7.2. A Vállalkozó által benyújtott számla kötelező melléklete a Megrendelő által kiadott 

teljesítésigazolás. 

 

4.7.3. Jelen Szerződéssel, vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban felmer lő adókat 

és illetékeket a Vállalkozó viseli, a szerződéses ellenérték fix ellenérték. 

 

4.7.4.  Megrendelő max. 40% előleget biztosít a leszállítandó Termék tekintetében. 

 

4.7.5. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

 

4.7.6. Vállalkozó 1 db előlegszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az előleg a 

végszámlából ker l levonásra. 

 

4.7.7. Fizetés a szerződésszer  teljesítést követően, a szerződésszer  és a jogszabályoknak 

megfelelő számla  és mellékletei  kézhezvételét követően maximum 30 napon bel l, 
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átutalással, a Vállalkozó ......... banknál vezetett ........ számú bankszámlájára a 272/2014. 

 XI. 5.  Korm. rendeletnek megfelelően, utófinanszírozással ker l kiegyenlítésre. 

 

4.8. Vonatkozó jogszabályok: Kbt. 135.§  1 ,  5   6 ,  10   11  bekezdése, a Ptk. 6:130. §  1 -

 2 , 6:155.§  1 . 

 

4.9. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben 

 Art.  foglalt szabályokról, melyeket Vállalkozó kifejezetten tudomásul vesz. 

 

4.10. Felek rögzítik, hogy a vételár késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  a továbbiakban: Ptk.  6:155. § szerinti 

késedelmi kamatra jogosult, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. 

törvény alapján behajtási költségátalányra tarthat igényt. 

 

4.11. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, 

vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy a Vállalkozó 

késedelmi kamat iránti követelését kizárja. 

 

4.12. Megrendelő a hibásan, vagy hiányosan kiállított számla átvételét követő 5 napon bel l a 

hibát a kijavítás érdekében köteles Vállalkozó felé írásban jelezni. 

 

4.13. A Kbt. 136. §  1  bekezdése értelmében a Megrendelő előírja, hogy 

 

a) Válallkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összef ggésben 

olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. §  1  bekezdés k  pont ka -kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében mer lnek fel, és melyek 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét 

a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. §  3  bekezdés szerinti 

 gyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

4.14. A k lföldi adóilletőség  nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlen l beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélk l. 

 

 

 . A Felek jogai és kötelezettségei 
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5.1. Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen Szerződés, illetve a 

Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint köteles 

végrehajtani. 

 

5.2.  ármilyen szállítási-, vagy a teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet 

Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása 

értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. 

 

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy Válallkozó a jelen szerződésben meghatározott helyen, 

időben és módon köteles a szerződést teljesíteni, melynek megtörténtéről a Felek 

jegyzőkönyve ke t vesz fel, mely ek  alapján Megrendelő teljesítésigazolást állít ki.  

 

5.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséről a közbeszerzési 

eljárás dokumentációjában és jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak az ott 

meghatározott időben és módon történő bekövetkezésekor állít ki teljesítési igazolást. 

 

5.5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés 

elmulasztása esetén a Ptk. 6:186. §-a alapján kötbért köteles fizetni, az alábbiak szerint: 

 

Késedelmi kötbér: a Terméke késedelmes szállítása esetén a kötbér mértéke 

késedelemmel érintett naptári naponként a nettó Vételár 0,5%-ának megfelelő összeg, de 

legfeljebb 30 napi tétel. 

 

Hibás teljesítési kötbér: A Termék hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a 

késedelemmel érintett naptári naponként a késedelmi kötbér összegével egyenlő, 

amennyiben a Megrendelő a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kéri. 

 

   5.6.   Amennyiben a késedelmesen eltelt napok, vagy a hibátlan teljesítésig eltelt napok száma 

eléri a 30 napot, és Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy 

Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől. 

 

A meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási 

kötbér jogcímén köteles a nettó Vételár 30%-ának megfelelő összeg  meghiúsulási 

kötbért fizetni Megrendelő részére. 

 

Mentes lés: Vállalkozó mentes l a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését 

kimenti. 

 

   5.7.   Szerződő Feleket a jelen Szerződés hatálya alatt – k lönösen a tájékoztatás terén – 

fokozott egy ttm ködési kötelezettség terheli. 
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5.8. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan kör lményről, mely a 

Szerződés teljesítését érinti. A mulasztó Fél az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes 

teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. 

 

5.9. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a közbeszerzési eljárás során benyújtott 

Ajánlatában foglaltaknak, illetve a Kbt. 138. §-ában leírtak szerint jogosult. Az igénybe vett 

alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  

 

5.10. Vállalkozó köteles biztosítani a jelen Szerződés minőségi teljesítéséhez sz kséges 

logisztikai hátteret, munkaerőt és technikai hátteret.  

Vállalkozó a leszállított és  zem ehelyezett Termékre  … hónap (nyertes ajánlattevő 

ajánlatának megfelelően) teljes körű jótállást (garanciát) vállal. 

 

5.11. Válallkozó felelősségére a teljesített szállítás vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint a 

szerződés tárgya szerinti Termék kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a 

szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek 

körében szavatolja, hogy az általa szállított Termék megfelel a Szerződésben és 

mellékleteiben, a jogszabályokban, valamint a szabványokban rögzített követelményeknek. 

 

5.12. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Termék rendeltetésszer  használatra alkalmas, továbbá 

Vállalkozó jótáll minden olyan hibáért, amely magatartásából vagy mulasztásából ered. 

 

5.13. Vállalkozó nem felelős az adott hibáért vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért 

vagy jóvátételéért, amennyiben azok okát pl: kizárólag az alábbiak egyike képezte: a Termék 

nem megfelelő kezelése és karbantartása a Megrendelő által  ha a Megrendelő a dolog 

karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha Vállalkozó e tekintetben 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tett ; a nem rendeltetésszer  használat; természetes 

elhasználódás; vis major. 

 

5.14. Válallkozót terhelő jótállási  garanciális  kötelezettség időtartama a megrendelés igazolt 

teljesítését követő napon kezdődik. 

 

5.15. A szavatossági és jótállási felelősség keretében Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő 

által megjelölt, hibás termékeket saját költségére kijavítani, vagy ha ez nem lehetséges 

kicserélni.  

 

5.16. A jótállás időtartama alatt Vállalkozónak biztosítani kell félévente a teljesítés helyszíne 

szerinti szerviz ellátását, illetve sz kség esetén alkatrész ellátását a berendezéseknek. 

 

5.17. A kijavított, illetve kicserélt javított Termék vonatkozásában a jótállási idő a kicserélés javítás 

teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul. 
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5.18. Vállalkozó a Terméket saját telephelyén a Termék szállító járm re történő feldaruzásával 

szállítja Megrendelő részére.  

 

5.1 . Megrendelő feladata és költsége az engedélyeztetési eljárás, a Termék telepítéséhez 

sz kséges előkészítési munkálatok – melyhez Vállalkozó egyeztetett időpontban szerelési 

alapkeretet biztosít – elvégzése, k lönösen az alapozási és közm  kiépítési munkálatok elvégzése, 

a Termék megfelelő vízellátásához 3bar dinamikus nyomás biztosítása (85,8liter/perc) 

vízmennyiség mellett. 

 

5.20. Vállalkozó feladata a Termék telephelyéről való elszállítása és helyszínen történő ledaruzása, 

az alapkeretre történő beemelés elvégzése. A szállítást és ledaruzást követően a közm  rákötések 

és a térburkolati csatlakozások elkészítése, túlfesz ltségvédelem kialakítása, helyszíni 

érintésvédelmi vizsgálatok, valamint az egyéb szakipari munkák elvégzése megrendelő feladata. 

 

5.21. Megrendelő a Termék szállító járm re történő feldaruzáskor a Vállalkozó képviselője 

jelenlétében veszi át, amely tényt a megfelelő bizonylat  pl. szállítólevél  aláírásával igazol. A 

Termék átvételekor Megrendelő köteles annak sértetlenségéről, hiánytalanságáról és az átadott 

dokumentációk meglétéről meggyőződni. 

 

5.22. Az átvételkor nem észlelhető rejtett hiba esetén, annak tudomására jutásakor Megrendelő 

köteles haladéktalanul írásban  ajánlott, v. tértivevényes levélben, fax  értesíteni Vállalkozót, 

megjelölve szavatossági igényét. Az értesítés akkor minős l közöltnek, ha a közlést a Megrendelő 

hitelt érdemlő módon igazolja  pl. tértivevény, fax visszaigazoló).  

 

5.23. A Termékekre vonatkozóan az átvétel napjától kezdődően a kárveszély viselése Megrendelőt 

terheli. 

 

5.24. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő aTerméket az előírt időpontban 

hiánytalanul köteles átvenni, valamint annak átvételét, be zemelését mindenkor bélyegzővel és 

aláírásával az átadás-átvételi jegyzőkönyvön és a Szállítólevélen köteles igazolni. Felek 

megállapodnak, hogy ezen jegyzőkönyv Szállítólevél fogja képezni az elszámolásuk alapját. 

 

5.25. Felek megállapodnak, hogy a jegyzőkönyvet és a Szállítólevelet Megrendelő a számla 

kiállításáig köteles megőrizni. A számla kiállítása ezen iratok és a teljesítésigazolás alapján 

történik. 

 

5.26. Megrendelő  vagy az általa megbízott személy  a minőségi vizsgálatot a Termék jellemzőitől 

f ggően köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átadástól számított maximum 2 munkanap alatt 

megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz sz kséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Megrendelő az 

észlelt minőségi hibát annak felfedezése után Vállalkozóval haladéktalanul közölni és egyben 
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szavatossági igényét megjelölni köteles. A mennyiségi hiányt és a minőségi kifogást felek 

jegyzőkönyvben rögzítik, melynek pénz gyi elszámolásáról k lön állapodnak meg. 

 

5.27. Amennyiben a megvizsgált Termék valamely része nem felel meg a Szerződésben 

meghatározott feltételeknek, Megrendelő azok átvételét visszautasíthatja és Vállalkozó köteles a 

visszautasított Terméket térítésmentesen kicserélni. Az átvételt követő kifogás esetén Vállalkozó 

köteles a Terméket saját költségén visszaszállítani és kicserélni, és a megfelelő eszköz termék 

leszállításáig késedelmi kötbért fizetni. Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni Vállalkozót a 

minőségi kifogásairól. 

 

5.28. Ha valamely eszközről, termékről az átadást követő 8. napon túl der l ki  rejtett hiba , hogy 

az nem felel meg a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott feltételeknek, azt a Felek 

közösen állapítják meg és az Eszköz Termék kicseréléséről Vállalkozó haladéktalanul 

gondoskodik. Megrendelő jogosult minőségi kifogás esetén a szolgáltatás ellenértékének arányos 

részét a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően a számlából visszatartani. 

 

5.29. Megrendelő azon jogát, hogy a Termék leszállítása után a Terméket megvizsgálja, és hibás 

teljesítés esetén azt visszautasítsa, szavatossági jogait gyakorolja, semmilyen módon nem 

korlátozza vagy befolyásolja az a tény, hogy Megrendelő vagy képviselője a Terméket szállítása 

előtt már megvizsgálta és elfogadta. 

 

5.30. A Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam alatt a Vállalkozó a Megrendelő általi hiba 

bejelentését követően a tényleges javítási munkálatok megkezdése előtt minden esetben írásbeli 

részletes javítási árajánlatot kell adnia a Megrendelő részére hiba közlésétől számított 12 órán 

bel l. 

 

5.31. Az egyes megrendeléseket a Megrendelő alkalmazottja telefonon és egyben írásban  levél, 

telefax, elektronikus levél  jelzi Vállalkozó felé, mely értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor 

azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette. 

 

5.32. A részletes javítási árajánlatnak tartalmaznia kell a beépítendő alkatrészek listáját, a javítási 

normaidőket  rezsióradíj , a javítás befejezésének javasolt véghatáridejét és k lön kérés esetén a 

beépítendő alkatrészek egységárait is. 

 

5.33. Megrendelő amennyiben az ajánlatot elfogadja, úgy visszaigazolást k ld a Vállalkozó 

kapcsolattartójaként jelen szerződésben megjelölt képviselője részére. 

 

5.34. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítéshez az esetlegesen sz kséges gyári 

alkatrészeket raktárkészlete f ggvényében raktárról azonnal kiadja, vagy 2 - 5 munkanap alatt 

beszerzi. Rendkív li esetben egyedi, speciális alkatrészek hosszabb szállítási határideje esetén 

Vállalkozónak írásban kell értesítenie Megrendelőt a gyári beszállítás határidejéről. 
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5.35. Vállalkozó által szállított alkatrészek csak új, gyári, illetve eredeti alkatrésznek minős lő - 

azon eszközök termékek lehetnek, amelyek a Termék összeszereléséhez használt elemekkel azonos 

minőség ek, és amelyeket a berendezés gyártója által az alkatrészek gyártásához adott 

specifikációk alapján gyártanak, s a gyárival igazoltan m szakilag egyenérték  és a berendezés 

gyártója által jóváhagyott beszállítótól származó - alkatrészeket szerelhet be Vállalkozó, melytől 

eltérni csak a Megrendelő kijelölt képviselőjének írásos hozzájárulásával lehetséges. 

 

5.36. A beépített alkatrészeknek minden esetben biztosítaniuk kell a berendezések biztonságos és 

rendeltetésszer  használatát, meg kell felelni k az adott gyártmány javítási technológiájának is. 

 

5.37. Az árajánlat elfogadásáig Vállalkozó a berendezés javítását csak a hibafeltáráshoz sz kséges 

megbontás szintjéig köteles elvégezni. 

 

5.38. A javítási határidő, fődarab megbontással nem járó javítások esetében nem lehet későbbi a 

Megrendelő írásbeli megrendelésétől számított 3 munkanapnál, fődarab megbontással járó 

javítások esetében 5 munkanapnál. 

 

5.39. Vállalkozó a fenti határidőktől csak abban az esetben térhet el, ha annak indokát az írásban 

megtett árajánlatban részletesen kifejtette, és azt Megrendelő elfogadta. 

 

6. A Szerződés megszűnése, megsz ntetése 

 

6.1. Jelen Szerződés megsz nik: 

 

 a szerződésszer  teljesítéssel  a határozott idő lejártával ; 

 

 bármelyik Fél jogutód nélk li megsz nésével; 

 

 a Felek közös megegyezése alapján; 

 

 rendkív li  azonnali hatályú  felmondással. 

 

6.2. A Felek közös megegyezéssel a Szerződést írásban megsz ntethetik. 

 

6.3. A jelen Szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali 

hatállyal írásban – indokolás mellett – felmondhatja, amennyiben a Felek valamelyike 

jelen Szerződésben írt lényeges kötelezettségét ismételten, súlyosan megszegi és azt a 

másik fél – megfelelő határidőt tartalmazó – írásbeli felszólítására sem orvosolja. 
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6.4. A Megrendelő fél jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani ha 

 

- az Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlen l 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a 

Kbt. 62. §  1  bekezdés k  pont kb  alpontjában meghatározott 

feltételeknek. 

- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlen l 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 62. § 

 1  bekezdés k  pont kb  alpontjában meghatározott feltételeknek. 

Ezekben az esetekben Vállalkozó a Szerződés megsz nése előtt már teljesített szolgáltatás 

szerződésszer  pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

6.5. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

 

6.6. Megrendelő a Kbt. 136. §  1  bekezdése értelmében a szerződést jogosult és egyben 

köteles felmondani – ha sz kséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról Vállalkozó gondoskodni tudjon – ha 

a) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlen l 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely nem felel meg a Kbt. 62. §  1  bekezdés k  pontjában meghatározott feltételeknek. 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlen l 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. §  1  bekezdés k  pontjában meghatározott 

feltételeknek. 

 

Ebben az esetben az Vállalkozó a szerződés megsz nése előtt már teljesített szolgáltatás 

szerződésszer  pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

6.7. A Felek rögzítik, hogy - a Kbt. 143.§  1  bekezdése alapján - a Megrendelő a szerződést 

felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

 

 feltétlen l sz kséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
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 Válallkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

Kbt. 13 . §-ban foglaltaknak; vagy 

 

 az EUMS  258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió  írósága az EUMS  258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

6.8. A Megrendelő jogosult továbbá az Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 

mindennem  kártalanítási kötelezettség nélk l, részben vagy egészben elállni a 

Szerződéstől, vagy ha az nem lehetséges, akkor azonnali hatályú felmondással élni, és a 

Szerződés idő előtti megsz nése miatt bekövetkező kárait érvényesíteni, amennyiben az 

alábbi esetek valamelyike bekövetkezik: 

 

 Vállalkozó nem kezdi meg a Szerződés teljesítését vagy elmulasztja a teljesítési 

határidőket és a késedelmi kötbér eléri a maximumát, 

 

 a Szerződés időtartama alatt Vállalkozó egyéb, a teljesítést veszélyeztető vagy a 

Megrendelő érdekeit sértő súlyos szerződésszegést követ el, 

 

 Vállalkozó a Szerződés további teljesítésére bármely okból képtelenné válik, ide 

értve olyan kör lmények bekövetkezését, amelyek lehetetlenné vagy a Megrendelő 

számára aránytalanul terhessé tennék a Vállalkozó hosszú távú kötelezettségeinek 

érvényesítését, így többek között a jótállási vállalásokat, 

 

 Vállalkozó tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta 

ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra ker l, 

 

 Válallkozó 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 

 

 Vállalkozó valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 

 

 Vállalkozó ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, 

végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, 

adósságrendezési eljárás van folyamatban  kivéve a Cstv 11. §  2  bekezdés h  

pontjában foglaltakat . 

 

6.9. Súlyos szerződésszegésnek minős l továbbá, ha  
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 a  a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszer  teljesítésének elmaradásával 

valósul meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során 

figyelembe vett; vagy Kbt vonatkozó szakaszai alapján  141. §  6  bekezdése szerint  

lényeges módosításnak minős lne. 

 b  a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben 

tér el, amely - ha a felek szerződés ket így módosították volna - szerződésmódosításként a 

Kbt. vonatkozó szakaszai alapján  141. §  6  bekezdése szerint  lényeges módosításnak 

minős lne. 

 

6.10. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 

a közbeszerzési eljárásból. 

 

6.11. A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megsz nteti, az azt követően 

elvégzett munkák megtérítésére Vállalkozó nem tarthat igényt. 

 

6.12. A felmondás elállás Vállalkozó általi kézhezvételtől válik hatályossá. 

 

6.13. A Megrendelő a Kbt. 142. §  1  bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés 

teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni 

azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az 

értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő 

teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények 

érvényesítését. 

 

6.14. A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha Vállalkozó a 

szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 

jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan 

magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlen lését 

okozta. 

 

7. Nyilatkozatok 

 

7.1. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő és elégséges források állnak 

rendelkezésére a jelen Szerződés teljesítésére. 

 

7.2. Válallkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez minden 

tevékenységét a legnagyobb szakmai és  zleti gondossággal, a legjobb tudása szerint, a 

vonatkozó ágazati jogszabályok, hatósági előírások és szakmai szervezeti állásfoglalások 
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figyelembevételével, továbbá valamennyi jogszabály által megkívánt hatósági engedély 

birtokában végzi. 

 

7.3. Válallkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerződés tárgya tevékenységi körébe 

tartozik, továbbá a Szerződés teljesítéséhez sz kséges eszközökkel, tapasztalattal, továbbá 

m szaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni 

fog. 

 

7.4. Válallkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szállított Termék mindenben megfelel a jelen 

Szerződés mellékleteiben, illetve a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában 

meghatározott specifikációknak, egyéb előírásoknak. 

 

7.5. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a közbeszerzési 

eljárásban tett ajánlatában foglaltak szerint, illetve a jelen Szerződés által előírt 

határidőket betartva, a legmagasabb színvonalon jár el. 

 

7.6. Válallkozó vállalja, hogy megtéríti a Megrendelőnek okozott mindazt a kárt, mely a jelen 

Szerződésben foglalt nyilatkozatainak valótlanságából származik, illetve amelyet a jelen 

Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozó, vagy azok magatartása vagy 

mulasztása okozott, akiket Vállalkozó szerződés alapján vett igénybe, vagy akikért 

Vállalkozó jogszabály vagy jelen Szerződés szerint felelős. 

 

7.7. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy megtéríti a Megrendelőnek mindazt a bármely harmadik 

személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített és bíróság által megítélt kárt 

 ideértve a méltányos mérték   gyvédi költségeket is , melyet az említett harmadik 

személyek a jelen Szerződés Válallkozó, vagy azon személyek általi teljesítésével 

kapcsolatban szenvedtek el, akiket Válallkozó szerződés alapján vett igénybe, vagy 

akikért jogszabály vagy a jelen Szerződés alapján felelős. 

 

8. Egy ttműködés, kapcsolattartás 

 

8.1. Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással 

egy ttm ködni. Az egy ttm ködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul 

értesíteni minden olyan tényről, kör lményről vagy eseményről, amely a jelen 

Szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a 

teljesítést bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti, késleltetheti, vagy 

megakadályozhatja. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles a Megrendelővel, 

illetve a Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel, 

folyamatosan, a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint egy ttm ködni. A 

Megrendelő partnereivel történő egy ttm ködés magában foglalja k lönösen a folyamatos 
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információcserét, a sz kségszer  tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, 

Megrendelő ez irányú kérése hiányában is. 

 

8.2. Szerződő Felek szabályszer  írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton 

elk ldött írásbeli  zeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus 

úton k ldött  zenet esetében a k ldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél 

részére az  zenetet megk ldte, és azt a másik fél megkapta. Az  zenet megk ldése 

bizonyítható ajánlott postai k ldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és 

megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megk ldése 

esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. 

Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából 

k lönösen fontos okiratokat  például pénz gyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.  

személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére. 

 

8.3. Minden, Felek közötti értesítést az alábbiak szerint kell kézbesítettnek tekintetni: 

 

a) a kézbe- és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás 

időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában; 

 

b) ajánlott, tértivevényes könyvelt k ldeményként, illetve futárszolgálat útján történő 

kézbesítés esetén a kézbesítés, az átvétel megtagadása esetén a sikertelen kézbesítés 

időpontjában, amennyiben pedig a címzett a k ldeményt nem veszi át  az „nem 

kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz  a sikertelen kézbesítés napjától 

számított 5. napon kell az adott iratokat kézbesítettnek tekinteni; 

c) telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy az 

elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elk ldés időpontjában. 

 

8.4. Az egy ttm ködésre a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. A Felek az egy ttm ködés 

keretében teljesítendő írásbeli megrendeléseket, értesítéseket és nyilatkozatokat a másik 

fél kijelölt kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartóitól 

jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyveket, teljesítési igazolásokat a kijelölt kapcsolattartók írják 

alá. 

 

8.5. A Felek által kijelölt kapcsolattartók: 

 

Megrendelő részéről: 

 

név: Pandur Ferenc 

 

cím: 8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 4 . 
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tel:  

 

 

email:   

 

Vállalkozó részéről: 

 

név:  

 

cím:  

 

tel:  

 

fax:  

 

email:  

 

Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden változásról 

kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni. 

 

9. Egyé  kikötések 

 

9.1. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy - jogszabályban előírt kötelezések kivételével - a 

jelen Szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél 

és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek  zletvitelére és m ködésére, 

 zlet- és piacpolitikájára,  zletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó 

információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, 

amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlen l vagy 

közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélk l - bizalmasan,  zleti 

titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen Szerződés keretein bel l használják fel. A 

Felek ezen kötelezettség k megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 

Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni 

érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére. 

 

9.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal 

- nyilvános, tartalma közérdek  adatnak minős l, így kiadása harmadik személy részére 

nem tagadható meg. 

 

9.3. Szerződő Felek tudomásul veszik továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti 

illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskör knek megfelelően a közbeszerzési 
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eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését ellenőrizhetik, s rész kre 

a jogszabály szerinti információ megadása  zleti titokra való hivatkozással nem tagadható 

meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén 

Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni 

vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek 

megfelelő teljesítése érdekében. 

 

9.4. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 

felhatalmazással rendelkeznek, továbbá rész kről a jelen szerződés aláírása nem 

eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.  

9.5. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen 

m ködő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs 

folyamatban. 

 

9.6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó 

egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

9.7. A jelen Szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban kész lt, 

amelyből aláírás után két példány a Megrendelőt, két példány Vállalkozót illeti. 

 

9.8. Jelen Szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és 

értelmezés után írták alá. 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: eljárást megindító felhívás, dokumentáció, kiegészítő tájékoztatásra adott 

válaszok  

2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata  

 

 

Alsóörs, 2018. … Alsóörs 2018. … 
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Vállalkozási szerződés tervezet 
 

II. sz. részajánlat 
 

amely létrejött egyrészről 

 

Felsőörs Község Önkormányzata 

székhely: 8227 Felsőörs, Sza adság tér 2. 

adószám:  

statisztikai szám:  

 ankszámlaszám:  

képviseli: Sza ó Balázs polgármester 

 

mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -,  

 

másrészről a 

 

név:  

székhely:  

cégjegyzékszám/egyé  szervezet esetén azonosító szám:  

adószám:  

képviselő: 

képviselő elérhetősége: telefon, e-mail 

 

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, egy ttesen: Felek – között, alulírott helyen és 

napon, az 1 d  automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri 

illemhely szállítása Felsőörs Község Önkormányzata részére tárgykörben, az alábbi 

feltételekkel. 

 

 

PREAMBULUM 

 

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek 

területén” cím , TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 azonosító számú, „Fenntartható 

településfejlesztés” elnevezés  pályázati forrásból az 1 d  automatikus működtetésű, 

mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhely szállítása Felsőörs 

Község Önkormányzata részére (II. sz. részajánlat  tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény  Kbt.  113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, 

melynek eredményeként a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre 

tekintettel a Felek jelen Szerződést kötik meg. 
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1.2. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 

törzsszövege tartalmazza. A Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás során 

keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan 

részeit képezik, azzal egy tt olvasandók és értelmezendők. 

 

1.3. A mellékletek és a Szerződés szövege közötti eltérés esetén a jelen Szerződésben 

foglaltak az irányadók. 

 

A Szerződés tárgya 

 

2.1. Jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 1 db 

automatikus működtetésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri 

illemhely szállítását,  e zemelését és szervizelését Felsőörs Község Önkormányzata 

részére.   

 

2.2. A teljesítés helye: 8227 Felsőörs, Fő út, Ravatalozó. 

 

 . A Szerződés időtartama 

 

3.1. A Szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.  

 

3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 2.1. pontban meghatározott Termék leszállításának 

határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap. Megrendelő az előteljesítést 

megengedi.  

 A jelen pontban meghatározott határidő kötbérterhes határidőnek minős l. 

 

 . Vételár, fizetési feltételek 

 

4.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban megjelölt Termék Megrendelő részére 

történő leszállításáért Vállalkozó mindösszesen …,- Ft + Áfa összeg , azaz … forint 

plusz általános forgalmi adó Vételárra jogosult. 

 

4.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban meghatározott Vételár magában 

foglalja a mindenkori, Vállalkozó által a Szerződés keretében a Megrendelő részére 

szállított Termék leszállításának és  zembe helyezésének, valamint a m ködéshez 

sz kséges kezelő személyzet betanításának a költségét, a jótállási kötelezettségek 

teljesítésének, az adó- vám költségeket, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a 

szerződés teljes kör  megvalósításához sz kséges. A Vállalkozó ezen fel l jelen 

Szerződés teljesítésével összef ggésben semmilyen további díjat, költséget nem jogosult 

Megrendelővel szemben érvényesíteni. 
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4.3. Teljesítés: a megrendelt Termék határidőre történő hiánytalan leszállítása  zembe 

helyezése, melyet Megrendelő a leszállítás  zembe helyezés napján átadás-átvételi 

jegyzőkönyvvel igazol. 

 

4.4.  Az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján a Megrendelő által a teljesítés igazolására kijelölt 

személy a Kbt. 135. §  1  bekezdésében foglaltak szerint, 15 napon bel l kiállítja a 

teljesítésigazolást. 

 

4.5.   A teljesítésigazolás kiállítására a számla tekintetében a Termék készre jelentésének 

 szállíthatóságának  írásbeli bejelentését és a Termék leszállítását követően, a teljesítési 

átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján van lehetőség. 

 

4.6.  Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Termék leszállítása terén előteljesítésre 

jogosult. 

 

4.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vételár megfizetése az alábbiak szerint történik: 

 

4.7.1. Az 1.1. pontban hivatkozott támogatásból adódóan az ellenszolgáltatás 100 %-a 

teljesítésének pénz gyi fedezete a „Kerékpárút építése Alsóörs és Felsőörs községek 

területén” cím , TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00020 azonosító számú, „Fenntartható 

településfejlesztés” elnevezés  pályázati forrásból biztosított. 

 

4.7.2. A Vállalkozó által benyújtott számla kötelező melléklete a Megrendelő által kiadott 

teljesítésigazolás. 

 

4.7.3. Jelen Szerződéssel, vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban felmer lő adókat 

és illetékeket a Vállalkozó viseli, a szerződéses ellenérték fix ellenérték. 

 

4.7.5.  Megrendelő max. 40% előleget biztosít a leszállítandó Termék tekintetében. 

 

4.7.5. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

 

4.7.6. Vállalkozó 1 db előlegszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az előleg a 

végszámlából ker l levonásra. 

 

4.7.7. Fizetés a szerződésszer  teljesítést követően, a szerződésszer  és a jogszabályoknak 

megfelelő számla  és mellékletei  kézhezvételét követően maximum 30 napon bel l, 

átutalással, a Vállalkozó ......... banknál vezetett ........ számú bankszámlájára a 272/2014. 

 XI. 5.  Korm. rendeletnek megfelelően, utófinanszírozással ker l kiegyenlítésre. 
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4.8. Vonatkozó jogszabályok: Kbt. 135.§  1 ,  5   6 ,  10   11  bekezdése, a Ptk. 6:130. §  1 -

 2 , 6:155.§  1 . 

 

4. . Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben 

 Art.  foglalt szabályokról, melyeket Vállalkozó kifejezetten tudomásul vesz. 

 

4.10. Felek rögzítik, hogy a vételár késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  a továbbiakban: Ptk.  6:155. § szerinti 

késedelmi kamatra jogosult, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. 

törvény alapján behajtási költségátalányra tarthat igényt. 

 

4.11. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, 

vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy a Vállalkozó 

késedelmi kamat iránti követelését kizárja. 

 

4.12. Megrendelő a hibásan, vagy hiányosan kiállított számla átvételét követő 5 napon bel l a 

hibát a kijavítás érdekében köteles Vállalkozó felé írásban jelezni. 

 

4.13. A Kbt. 136. §  1  bekezdése értelmében a Megrendelő előírja, hogy 

 

c) Válallkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összef ggésben 

olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. §  1  bekezdés k  pont ka -kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében mer lnek fel, és melyek 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 

d) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét 

a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. §  3  bekezdés szerinti 

 gyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

4.14. A k lföldi adóilletőség  nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlen l beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélk l. 

 

 

 . A Felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1. Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen Szerződés, illetve a 

Közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint köteles 

végrehajtani. 
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5.2.  ármilyen szállítási-, vagy a teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet 

Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem elhárítása 

értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. 

 

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy Válallkozó a jelen szerződésben meghatározott helyen, 

időben és módon köteles a szerződést teljesíteni, melynek megtörténtéről a Felek 

jegyzőkönyve ke t vesz fel, mely ek  alapján Megrendelő teljesítésigazolást állít ki.  

 

5.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséről a közbeszerzési 

eljárás dokumentációjában és jelen Szerződésben meghatározott előírásoknak az ott 

meghatározott időben és módon történő bekövetkezésekor állít ki teljesítési igazolást. 

 

5.5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés 

elmulasztása esetén a Ptk. 6:186. §-a alapján kötbért köteles fizetni, az alábbiak szerint: 

 

Késedelmi kötbér: a Terméke késedelmes szállítása esetén a kötbér mértéke 

késedelemmel érintett naptári naponként a nettó Vételár 0,5%-ának megfelelő összeg, de 

legfeljebb 30 napi tétel. 

 

Hibás teljesítési kötbér: A Termék hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a 

késedelemmel érintett naptári naponként a késedelmi kötbér összegével egyenlő, 

amennyiben a Megrendelő a hibás termék kijavítását, vagy kicserélését kéri. 

 

   5.6.   Amennyiben a késedelmesen eltelt napok, vagy a hibátlan teljesítésig eltelt napok száma 

eléri a 30 napot, és Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy 

Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől. 

 

A meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés meghiúsul, úgy Vállalkozó meghiúsulási 

kötbér jogcímén köteles a nettó Vételár 30%-ának megfelelő összeg  meghiúsulási 

kötbért fizetni Megrendelő részére. 

 

Mentes lés: Vállalkozó mentes l a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését 

kimenti. 

 

   5.7.   Szerződő Feleket a jelen Szerződés hatálya alatt – k lönösen a tájékoztatás terén – 

fokozott egy ttm ködési kötelezettség terheli. 

 

5.8. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan kör lményről, mely a 

Szerződés teljesítését érinti. A mulasztó Fél az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes 

teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. 
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5.9. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a közbeszerzési eljárás során benyújtott 

Ajánlatában foglaltaknak, illetve a Kbt. 138. §-ában leírtak szerint jogosult. Az igénybe vett 

alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  

 

5.10. Vállalkozó köteles biztosítani a jelen Szerződés minőségi teljesítéséhez sz kséges 

logisztikai hátteret, munkaerőt és technikai hátteret.  

Vállalkozó a leszállított és  zem ehelyezett Termékre  … hónap (nyertes ajánlattevő 

ajánlatának megfelelően) teljes körű jótállást (garanciát) vállal. 

 

5.11. Válallkozó felelősségére a teljesített szállítás vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint a 

szerződés tárgya szerinti Termék kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a 

szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Vállalkozó ennek 

körében szavatolja, hogy az általa szállított Termék megfelel a Szerződésben és 

mellékleteiben, a jogszabályokban, valamint a szabványokban rögzített követelményeknek. 

 

5.12. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Termék rendeltetésszer  használatra alkalmas, továbbá 

Vállalkozó jótáll minden olyan hibáért, amely magatartásából vagy mulasztásából ered. 

 

5.13. Vállalkozó nem felelős az adott hibáért vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért 

vagy jóvátételéért, amennyiben azok okát pl: kizárólag az alábbiak egyike képezte: a Termék 

nem megfelelő kezelése és karbantartása a Megrendelő által  ha a Megrendelő a dolog 

karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha Vállalkozó e tekintetben 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tett ; a nem rendeltetésszer  használat; természetes 

elhasználódás; vis major. 

 

5.14. Válallkozót terhelő jótállási  garanciális  kötelezettség időtartama a megrendelés igazolt 

teljesítését követő napon kezdődik. 

 

5.15. A szavatossági és jótállási felelősség keretében Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő 

által megjelölt, hibás termékeket saját költségére kijavítani, vagy ha ez nem lehetséges 

kicserélni.  

 

5.16. A jótállás időtartama alatt Vállalkozónak biztosítani kell félévente a teljesítés helyszíne 

szerinti szerviz ellátását, illetve sz kség esetén alkatrész ellátását a berendezéseknek. 

 

5.17. A kijavított, illetve kicserélt javított Termék vonatkozásában a jótállási idő a kicserélés javítás 

teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul. 

 

5.18. Vállalkozó a Terméket saját telephelyén a Termék szállító járm re történő feldaruzásával 

szállítja Megrendelő részére.  
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5.1 . Megrendelő feladata és költsége az engedélyeztetési eljárás, a Termék telepítéséhez 

sz kséges előkészítési munkálatok – melyhez Vállalkozó egyeztetett időpontban szerelési 

alapkeretet biztosít – elvégzése, k lönösen az alapozási és közm  kiépítési munkálatok elvégzése, 

a Termék megfelelő vízellátásához 3bar dinamikus nyomás biztosítása (85,8liter/perc) 

vízmennyiség mellett. 

 

5.20. Vállalkozó feladata a Termék telephelyéről való elszállítása és helyszínen történő ledaruzása, 

az alapkeretre történő beemelés elvégzése. A szállítást és ledaruzást követően a közm  rákötések 

és a térburkolati csatlakozások elkészítése, túlfesz ltségvédelem kialakítása, helyszíni 

érintésvédelmi vizsgálatok, valamint az egyéb szakipari munkák elvégzése megrendelő feladata. 

 

5.21. Megrendelő a Termék szállító járm re történő feldaruzáskor a Vállalkozó képviselője 

jelenlétében veszi át, amely tényt a megfelelő bizonylat  pl. szállítólevél  aláírásával igazol. A 

Termék átvételekor Megrendelő köteles annak sértetlenségéről, hiánytalanságáról és az átadott 

dokumentációk meglétéről meggyőződni. 

 

5.22. Az átvételkor nem észlelhető rejtett hiba esetén, annak tudomására jutásakor Megrendelő 

köteles haladéktalanul írásban  ajánlott, v. tértivevényes levélben, fax  értesíteni Vállalkozót, 

megjelölve szavatossági igényét. Az értesítés akkor minős l közöltnek, ha a közlést a Megrendelő 

hitelt érdemlő módon igazolja (pl. tértivevény, fax visszaigazoló).  

 

5.23. A Termékekre vonatkozóan az átvétel napjától kezdődően a kárveszély viselése Megrendelőt 

terheli. 

 

5.24. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő aTerméket az előírt időpontban 

hiánytalanul köteles átvenni, valamint annak átvételét, be zemelését mindenkor bélyegzővel és 

aláírásával az átadás-átvételi jegyzőkönyvön és a Szállítólevélen köteles igazolni. Felek 

megállapodnak, hogy ezen jegyzőkönyv Szállítólevél fogja képezni az elszámolásuk alapját. 

 

5.25. Felek megállapodnak, hogy a jegyzőkönyvet és a Szállítólevelet Megrendelő a számla 

kiállításáig köteles megőrizni. A számla kiállítása ezen iratok és a teljesítésigazolás alapján 

történik. 

 

5.26. Megrendelő  vagy az általa megbízott személy  a minőségi vizsgálatot a Termék jellemzőitől 

f ggően köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átadástól számított maximum 2 munkanap alatt 

megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz sz kséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Megrendelő az 

észlelt minőségi hibát annak felfedezése után Vállalkozóval haladéktalanul közölni és egyben 

szavatossági igényét megjelölni köteles. A mennyiségi hiányt és a minőségi kifogást felek 

jegyzőkönyvben rögzítik, melynek pénz gyi elszámolásáról k lön állapodnak meg. 
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5.27. Amennyiben a megvizsgált Termék valamely része nem felel meg a Szerződésben 

meghatározott feltételeknek, Megrendelő azok átvételét visszautasíthatja és Vállalkozó köteles a 

visszautasított Terméket térítésmentesen kicserélni. Az átvételt követő kifogás esetén Vállalkozó 

köteles a Terméket saját költségén visszaszállítani és kicserélni, és a megfelelő eszköz termék 

leszállításáig késedelmi kötbért fizetni. Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni Vállalkozót a 

minőségi kifogásairól. 

 

5.28. Ha valamely eszközről, termékről az átadást követő 8. napon túl der l ki  rejtett hiba , hogy 

az nem felel meg a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott feltételeknek, azt a Felek 

közösen állapítják meg és az Eszköz Termék kicseréléséről Vállalkozó haladéktalanul 

gondoskodik. Megrendelő jogosult minőségi kifogás esetén a szolgáltatás ellenértékének arányos 

részét a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően a számlából visszatartani. 

 

5.2 . Megrendelő azon jogát, hogy a Termék leszállítása után a Terméket megvizsgálja, és hibás 

teljesítés esetén azt visszautasítsa, szavatossági jogait gyakorolja, semmilyen módon nem 

korlátozza vagy befolyásolja az a tény, hogy Megrendelő vagy képviselője a Terméket szállítása 

előtt már megvizsgálta és elfogadta. 

 

5.30. A Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam alatt a Vállalkozó a Megrendelő általi hiba 

bejelentését követően a tényleges javítási munkálatok megkezdése előtt minden esetben írásbeli 

részletes javítási árajánlatot kell adnia a Megrendelő részére hiba közlésétől számított 12 órán 

bel l. 

 

5.31. Az egyes megrendeléseket a Megrendelő alkalmazottja telefonon és egyben írásban  levél, 

telefax, elektronikus levél  jelzi Vállalkozó felé, mely értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor 

azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette. 

 

5.32. A részletes javítási árajánlatnak tartalmaznia kell a beépítendő alkatrészek listáját, a javítási 

normaidőket  rezsióradíj , a javítás befejezésének javasolt véghatáridejét és k lön kérés esetén a 

beépítendő alkatrészek egységárait is. 

 

5.33. Megrendelő amennyiben az ajánlatot elfogadja, úgy visszaigazolást k ld a Vállalkozó 

kapcsolattartójaként jelen szerződésben megjelölt képviselője részére. 

 

5.34. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítéshez az esetlegesen sz kséges gyári 

alkatrészeket raktárkészlete f ggvényében raktárról azonnal kiadja, vagy 2 - 5 munkanap alatt 

beszerzi. Rendkív li esetben egyedi, speciális alkatrészek hosszabb szállítási határideje esetén 

Vállalkozónak írásban kell értesítenie Megrendelőt a gyári beszállítás határidejéről. 

 

5.35. Vállalkozó által szállított alkatrészek csak új, gyári, illetve eredeti alkatrésznek minős lő - 

azon eszközök termékek lehetnek, amelyek a Termék összeszereléséhez használt elemekkel azonos 
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minőség ek, és amelyeket a berendezés gyártója által az alkatrészek gyártásához adott 

specifikációk alapján gyártanak, s a gyárival igazoltan m szakilag egyenérték  és a berendezés 

gyártója által jóváhagyott beszállítótól származó - alkatrészeket szerelhet be Vállalkozó, melytől 

eltérni csak a Megrendelő kijelölt képviselőjének írásos hozzájárulásával lehetséges. 

 

5.36. A beépített alkatrészeknek minden esetben biztosítaniuk kell a berendezések biztonságos és 

rendeltetésszer  használatát, meg kell felelni k az adott gyártmány javítási technológiájának is. 

 

5.37. Az árajánlat elfogadásáig Vállalkozó a berendezés javítását csak a hibafeltáráshoz sz kséges 

megbontás szintjéig köteles elvégezni. 

 

5.38. A javítási határidő, fődarab megbontással nem járó javítások esetében nem lehet későbbi a 

Megrendelő írásbeli megrendelésétől számított 3 munkanapnál, fődarab megbontással járó 

javítások esetében 5 munkanapnál. 

 

5.3 . Vállalkozó a fenti határidőktől csak abban az esetben térhet el, ha annak indokát az írásban 

megtett árajánlatban részletesen kifejtette, és azt Megrendelő elfogadta. 

 

6. A Szerződés megszűnése, megsz ntetése 

 

6.1. Jelen Szerződés megsz nik: 

 

 a szerződésszer  teljesítéssel  a határozott idő lejártával ; 

 

 bármelyik Fél jogutód nélk li megsz nésével; 

 

 a Felek közös megegyezése alapján; 

 

 rendkív li  azonnali hatályú  felmondással. 

 

6.2. A Felek közös megegyezéssel a Szerződést írásban megsz ntethetik. 

 

6.3. A jelen Szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali 

hatállyal írásban – indokolás mellett – felmondhatja, amennyiben a Felek valamelyike 

jelen Szerződésben írt lényeges kötelezettségét ismételten, súlyosan megszegi és azt a 

másik fél – megfelelő határidőt tartalmazó – írásbeli felszólítására sem orvosolja. 

 

6.4. A Megrendelő fél jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani ha 
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- az Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlen l 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a 

Kbt. 62. §  1  bekezdés k  pont kb  alpontjában meghatározott 

feltételeknek. 

- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlen l 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 62. § 

 1  bekezdés k  pont kb  alpontjában meghatározott feltételeknek. 

Ezekben az esetekben Vállalkozó a Szerződés megsz nése előtt már teljesített szolgáltatás 

szerződésszer  pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

6.5. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

 

6.6. Megrendelő a Kbt. 136. §  1  bekezdése értelmében a szerződést jogosult és egyben 

köteles felmondani – ha sz kséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról Vállalkozó gondoskodni tudjon – ha 

a  Vállalkozó közvetetten vagy közvetlen l 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely nem felel meg a Kbt. 62. §  1  bekezdés k  pontjában meghatározott feltételeknek. 

b  Vállalkozó közvetetten vagy közvetlen l 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. §  1  bekezdés k  pontjában meghatározott 

feltételeknek. 

 

Ebben az esetben az Vállalkozó a szerződés megsz nése előtt már teljesített szolgáltatás 

szerződésszer  pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

6.7. A Felek rögzítik, hogy - a Kbt. 143.§  1  bekezdése alapján - a Megrendelő a szerződést 

felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

 

 feltétlen l sz kséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

 Válallkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

Kbt. 13 . §-ban foglaltaknak; vagy 
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 az EUMS  258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió  írósága az EUMS  258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

6.8. A Megrendelő jogosult továbbá az Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 

mindennem  kártalanítási kötelezettség nélk l, részben vagy egészben elállni a 

Szerződéstől, vagy ha az nem lehetséges, akkor azonnali hatályú felmondással élni, és a 

Szerződés idő előtti megsz nése miatt bekövetkező kárait érvényesíteni, amennyiben az 

alábbi esetek valamelyike bekövetkezik: 

 

 Vállalkozó nem kezdi meg a Szerződés teljesítését vagy elmulasztja a teljesítési 

határidőket és a késedelmi kötbér eléri a maximumát, 

 

 a Szerződés időtartama alatt Vállalkozó egyéb, a teljesítést veszélyeztető vagy a 

Megrendelő érdekeit sértő súlyos szerződésszegést követ el, 

 

 Vállalkozó a Szerződés további teljesítésére bármely okból képtelenné válik, ide 

értve olyan kör lmények bekövetkezését, amelyek lehetetlenné vagy a Megrendelő 

számára aránytalanul terhessé tennék a Vállalkozó hosszú távú kötelezettségeinek 

érvényesítését, így többek között a jótállási vállalásokat, 

 

 Vállalkozó tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta 

ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra ker l, 

 

 Válallkozó 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 

 

 Vállalkozó valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 

 

 Vállalkozó ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, 

végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, 

adósságrendezési eljárás van folyamatban  kivéve a Cstv 11. §  2  bekezdés h  

pontjában foglaltakat . 

 

6.9. Súlyos szerződésszegésnek minős l továbbá, ha  

 a  a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszer  teljesítésének elmaradásával 

valósul meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során 

figyelembe vett; vagy Kbt vonatkozó szakaszai alapján  141. §  6  bekezdése szerint  

lényeges módosításnak minős lne. 
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 b  a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben 

tér el, amely - ha a felek szerződés ket így módosították volna - szerződésmódosításként a 

Kbt. vonatkozó szakaszai alapján  141. §  6  bekezdése szerint  lényeges módosításnak 

minős lne. 

 

6.10. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 

elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 

a közbeszerzési eljárásból. 

 

6.11. A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megsz nteti, az azt követően 

elvégzett munkák megtérítésére Vállalkozó nem tarthat igényt. 

 

6.12. A felmondás elállás Vállalkozó általi kézhezvételtől válik hatályossá. 

 

6.13. A Megrendelő a Kbt. 142. §  1  bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés 

teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni 

azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az 

értékelés során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő 

teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények 

érvényesítését. 

 

6.14. A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha Vállalkozó a 

szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 

jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan 

magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlen lését 

okozta. 

 

7. Nyilatkozatok 

 

7.1. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő és elégséges források állnak 

rendelkezésére a jelen Szerződés teljesítésére. 

 

7.2. Válallkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez minden 

tevékenységét a legnagyobb szakmai és  zleti gondossággal, a legjobb tudása szerint, a 

vonatkozó ágazati jogszabályok, hatósági előírások és szakmai szervezeti állásfoglalások 

figyelembevételével, továbbá valamennyi jogszabály által megkívánt hatósági engedély 

birtokában végzi. 
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7.3. Válallkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerződés tárgya tevékenységi körébe 

tartozik, továbbá a Szerződés teljesítéséhez sz kséges eszközökkel, tapasztalattal, továbbá 

m szaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni 

fog. 

 

7.4. Válallkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szállított Termék mindenben megfelel a jelen 

Szerződés mellékleteiben, illetve a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában 

meghatározott specifikációknak, egyéb előírásoknak. 

 

7.5. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a közbeszerzési 

eljárásban tett ajánlatában foglaltak szerint, illetve a jelen Szerződés által előírt 

határidőket betartva, a legmagasabb színvonalon jár el. 

 

7.6. Válallkozó vállalja, hogy megtéríti a Megrendelőnek okozott mindazt a kárt, mely a jelen 

Szerződésben foglalt nyilatkozatainak valótlanságából származik, illetve amelyet a jelen 

Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozó, vagy azok magatartása vagy 

mulasztása okozott, akiket Vállalkozó szerződés alapján vett igénybe, vagy akikért 

Vállalkozó jogszabály vagy jelen Szerződés szerint felelős. 

 

7.7. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy megtéríti a Megrendelőnek mindazt a bármely harmadik 

személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített és bíróság által megítélt kárt 

 ideértve a méltányos mérték   gyvédi költségeket is , melyet az említett harmadik 

személyek a jelen Szerződés Válallkozó, vagy azon személyek általi teljesítésével 

kapcsolatban szenvedtek el, akiket Válallkozó szerződés alapján vett igénybe, vagy 

akikért jogszabály vagy a jelen Szerződés alapján felelős. 

 

8. Egy ttműködés, kapcsolattartás 

 

8.1. Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással 

egy ttm ködni. Az egy ttm ködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul 

értesíteni minden olyan tényről, kör lményről vagy eseményről, amely a jelen 

Szerződésben foglalt kötelezettségek megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a 

teljesítést bármilyen módon korlátozhatja, megnehezítheti, késleltetheti, vagy 

megakadályozhatja. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles a Megrendelővel, 

illetve a Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel, 

folyamatosan, a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint egy ttm ködni. A 

Megrendelő partnereivel történő egy ttm ködés magában foglalja k lönösen a folyamatos 

információcserét, a sz kségszer  tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, 

Megrendelő ez irányú kérése hiányában is. 
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8.2. Szerződő Felek szabályszer  írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton 

elk ldött írásbeli  zeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus 

úton k ldött  zenet esetében a k ldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél 

részére az  zenetet megk ldte, és azt a másik fél megkapta. Az  zenet megk ldése 

bizonyítható ajánlott postai k ldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és 

megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megk ldése 

esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. 

Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából 

k lönösen fontos okiratokat  például pénz gyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.  

személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére. 

 

8.3. Minden, Felek közötti értesítést az alábbiak szerint kell kézbesítettnek tekintetni: 

 

d) a kézbe- és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás 

időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában; 

 

e) ajánlott, tértivevényes könyvelt k ldeményként, illetve futárszolgálat útján történő 

kézbesítés esetén a kézbesítés, az átvétel megtagadása esetén a sikertelen kézbesítés 

időpontjában, amennyiben pedig a címzett a k ldeményt nem veszi át  az „nem 

kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz  a sikertelen kézbesítés napjától 

számított 5. napon kell az adott iratokat kézbesítettnek tekinteni; 

f) telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy az 

elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elk ldés időpontjában. 

 

8.4. Az egy ttm ködésre a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. A Felek az egy ttm ködés 

keretében teljesítendő írásbeli megrendeléseket, értesítéseket és nyilatkozatokat a másik 

fél kijelölt kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartóitól 

jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. 

Az átadás-átvételi jegyzőkönyveket, teljesítési igazolásokat a kijelölt kapcsolattartók írják 

alá. 

 

8.5. A Felek által kijelölt kapcsolattartók: 

 

Megrendelő részéről: 

 

név:  

 

cím: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. 

 

tel:  
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email:   

 

Vállalkozó részéről: 

 

név:  

 

cím:  

 

tel:  

 

fax:  

 

email:  

 

Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden változásról 

kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni. 

 

9. Egyé  kikötések 

 

9.1. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy - jogszabályban előírt kötelezések kivételével - a 

jelen Szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél 

és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek  zletvitelére és m ködésére, 

 zlet- és piacpolitikájára,  zletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó 

információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, 

amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlen l vagy 

közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélk l - bizalmasan,  zleti 

titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen Szerződés keretein bel l használják fel. A 

Felek ezen kötelezettség k megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. 

Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni 

érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére. 

 

9.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal 

- nyilvános, tartalma közérdek  adatnak minős l, így kiadása harmadik személy részére 

nem tagadható meg. 

 

9.3. Szerződő Felek tudomásul veszik továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti 

illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskör knek megfelelően a közbeszerzési 

eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését ellenőrizhetik, s rész kre 

a jogszabály szerinti információ megadása  zleti titokra való hivatkozással nem tagadható 

meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén 
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Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni 

vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek 

megfelelő teljesítése érdekében. 

 

9.4. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 

felhatalmazással rendelkeznek, továbbá rész kről a jelen szerződés aláírása nem 

eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.  

 

9.5. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen 

m ködő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs 

folyamatban. 

 

9.6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó 

egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

9.7. A jelen Szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban kész lt, 

amelyből aláírás után két példány a Megrendelőt, két példány Vállalkozót illeti. 

 

9.8. Jelen Szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és 

értelmezés után írták alá. 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: eljárást megindító felhívás, dokumentáció, kiegészítő tájékoztatásra adott 

válaszok  

2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata  

 

 

Felsőörs, 2018. … Felsőörs 2018. … 
 
 
 
 
 
 

 


