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I. BEVEZETÉS
Alsóörs Község Önkormányzata (székhely: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.), mint
ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-ában foglaltak
alapján, nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez az alsóörsi strand pavilonsor külső
felújítása, a szolgáltatóhelyek új térköves teraszfelületeinek kialakítása érdekében.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával és jelen dokumentáció rendelkezésre bocsájtásával az
ajánlatkérő célja annak az ajánlattevőnek a kiválasztása, aki a legjobb ár-érték arányú érvényes
ajánlatot teszi a közbeszerzési dokumentumokban megadott szempontok alapján.
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II. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Alsóörs, strandi pavilonsor külső felújítása, a szolgáltatóhelyek új térköves
teraszfelületeinek kialakítása”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a alapján kezdeményezett
nyílt közbeszerzési eljárásban

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési és honlap címe:
Alsóörs Község Önkormányzata 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49. Telefon/fax: 36 87 447192, e-mail: hivatal@alsoors.hu honlap: www.alsoors.hu.
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó, lajstromszám: 221. (cím: 8226 Alsóörs, Felső-Máli u. 46-48. Telefon: + 36 30
4114927 e-mail: topil@topil.hu )
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § szerinti nyílt, a gazdasági
szereplők egyidejű, közvetlen felkérésével induló közbeszerzési eljárást kezdeményez.
3. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes körű, díjmentes elérhetőségének
biztosítása:
Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazott
közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján) korlátlanul és teljes
körűen küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére, illetve közvetlenül,
korlátlanul és teljeskörűen hozzáférhetővé teszi a www.alsoors.hu honlapon az Önkormányzat,
Közös Önkormányzati Hivatal, „Közbeszerzések” elnevezésű menüpont alatti elérhetőségen.
A dokumentáció teljes terjedelemben történő megismerhetőségét kérjük a dokumentáció
melléklete szerinti Regisztrációs adatlap kitöltésével visszaigazolni.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az eljárásban
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot!
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági
szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
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4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, (nómenklatúra):
Nyertes ajánlattevő feladata az alsóörsi strand pavilonsor külső felújítása, a szolgáltatóhelyek új
térköves teraszfelületeinek kialakítása a műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben foglaltak
figyelembevételével.
Nyertes ajánlattevő feladata a 7 db kereskedelmi egység tetőszerkezet fedésének javítása, a
beázások gyorsjavítása, majd a teljes tetőfelület meglévő zsindelyre történő újra fedése, téglány
barna színben. A tetőfedés és eresz festési munkálatokra való tekintettel a fekvőeresz csatornák
óvatos bontása, majd a szükséges karbantartási munkák elvégzésével annak visszaépítése.
A tetőszerkezethez tartozó nagy kinyúlású ritkított ereszdeszkázat egyes elemeinek, korhadt
deszkák, tartóelemek, oromdeszkák, szellőző lamellák cseréje után a teljes fa felület csiszolása,
portalanítása, tapaszolása a szükséges helyeken, majd kétszeri fedő fehér festése.
Nyílászárók acél rácsainak bontása és a külső nyílászáró felületek előkészítése után azok kétszeri
fedő karbantartó festése, fehér színben. A festést megelőzően asztalos javítások, pótlások
karbantartások elvégzése szükséges. A biztonsági nyílászáró rácsok egységes képi megjelenítése
végett, azokról helyszíni döntés alapján kerül meghatározásra a visszaépítésük mázolás után.
A homlokzat mészhomoktéglás látszó felületei között található vakolt részek homlokzat felújító
festése szükséges fehér színben.
A pavilonok közötti acél tartószerkezetű fa lamellás kerítés sérült korhadt elemeinek cseréje és
teljes fém, fa szerkezet újbóli mázoló munkáinak elvégzése.
A pavilonok körüli szürke térkő burkolat és lépcső megsüllyedt elemeinek, szegélyeinek
helyreállítása.
A kereskedelmi pavilonok strand felőli terasz bővítése a kijelölt zöldterület összefüggő
térkövezésével, a meglévő közlekedési útvonalakhoz csatlakozó összekötő járdával. A nyertes
ajánlattevő feladata a munkálatok elvégzése után az okozott zöldkár teljeskörű helyreállítása.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan
költségvetés tartalmazza.
Nómenklatúra: (CPV kód)
45453100-8
A műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben esetlegesen nevesített tipusnév, márkanév stb.
csupán a termék pontos meghatározását szolgálja. Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen
előírtakkal egyenértékű termék, eszköz megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Korm.
rend. 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatában kell
igazolnia.
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatatásra kerül:
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Vállalkozási szerződés.
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:
Nem kerül sor.
7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Teljesítési véghatáridő: 2017. október 31.
8. A teljesítés helye: 8226 Alsóörs, Strand Sétány 2. 886 hrsz.
NUTS kód: HU 213.
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való
hivatkozás:
A jelen közbeszerzés támogatási intenzitása, az elszámolható költségek tekintetében 100%.
A közbeszerzés alapján megkötendő szerződés finanszírozása az elszámolható költségek
tekintetében MTÜ/ÁLT/2117-1/2017 azonosító számú támogatás keretében, utófinanszírozás
útján történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint.
Ajánlatkérő a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla kifizetését átutalással
teljesíti, a számla kézhez vételétől számított 30 naptári napon belül.
Ajánlattevő elvégzett munkájáról - az igazolt teljesítést követően - a teljesítésigazolásban
foglaltak szerint 3 (három) példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással egyező összegű, alakilag és tartalmilag
hibátlan számlát állíthat ki, amelyhez az ajánlatkérő részéről eljáró műszaki ellenőr által kiadott
teljesítésigazolás eredeti példányát, illetve a szerződésben előírt esetleges egyéb mellékleteket
csatolni kell.
A szerződés keretében elvégzendő munka nem építési hatósági engedély-köteles tevékenység.
Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő a szerződésben foglalt áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg
összege a végszámla összegéből kerül levonásra. Amennyiben ajánlattevő kéri az előleg
kifizetését, úgy azt ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
kifizeti.
Vállalkozó a meghatározott vállalkozói díj tekintetében - igénybevétel esetén az előlegre
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vonatkozó számlán kívül egy darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására jogosult az
alábbiak szerint:
- első részszámla kibocsátásának lehetősége az általános forgalmi adó nélküli szerződéses
érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén.
- a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvétel és a
kivitelező által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan átadása.
A részszámla kibocsátásának feltételét képezi a műszaki tartalom megvalósításáról szóló,
ajánlatkérő részéről eljáró műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolás.
Ajánlattevő végszámlát a munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően
nyújthat be, a végszámla szükséges melléklete a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv. Az átadásátvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a rendeltetés szerinti és szerződésszerű megvalósítás.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelő felé késedelmi kamatot számíthat fel, melynek
mértéke a Ptk. 6:155.§-a alapján a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév
teljes idejére.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján kifizetés csak akkor történhet,
amennyiben a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy a NAV köztartozásmentes adózói
adatbázisában szerepel.
A kifizetés a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) és a Kbt. 135.§ (1) (2) (3) (5) (6) (7) bekezdései és a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§-ai figyelembe vételével történik
A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalánydíjas) tipusú, a szerződő felek átalánydíjban
állapodnak meg.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő, ha ajánlattevő a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő
szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni,
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az
ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
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c) Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15
napon belül átutalja Vállalkozónak;
e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy
részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói
díj egy részét visszatartja;
f) Vállalkozó(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelőnek (annak
érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes
összeget az alvállalkozónak);
g) Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét
Megrendelő 15 napon belül átutalja Vállalkozó(k)nak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni
fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
h) ha Vállalkozó(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha
Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy
hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont
szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
- az adózás rendjéről szóló 20013. évi XCII törvény,
- az általános forgalmi adóról szóló 20017. évi CXXVII. Törvény
10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A szerződés kötbérköteles. A Ptk. 6:153.§ értelmében a Vállalkozó késedelembe esik, ha a
teljesítési véghatáridőt elmulasztja. Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult,
amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatáridőt követő minden késedelmesen
eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 0,5 %/naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói
díj 20 %-a. A kötbér maximum elérését követően a Megrendelő jogosult jelen szerződést 8

érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással
felmondani.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesít a
szerződésszerű teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a
Megrendelővel történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni.
Meghiúsulási kötbér: A késedelmi kötbér maximumának elérését követő naptól Vállalkozóval
szemben Megrendelő meghiúsulási kötbért követelhet a szerződéstől való elállás jogának
gyakorlása mellett. Megrendelő meghiúsulási kötbérre válhat jogosulttá, ha a szerződés teljesítése
olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik. A meghiúsulási kötbér
alapja és mértéke a meghiúsulással érintett munkarészek nettó vállalkozói díjának 20 %-a. A
meghiúsulási kötbér mértéke elsődlegesen a Vállalkozó részére teljesítendő vállalkozói díjból
kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával.
Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén további kötbér nem kerül érvényesítésre.
Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak alapján Vállalkozó hibásan teljesít, ha az
általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályban és a szerződésben,
illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a
szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályban és a szerződésben, illetve
mellékleteiben meghatározott tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely,
szerződésben vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. Amennyiben a Vállalkozó nem
a költségvetésben meghatározott műszaki tartalomnak vagy a szakmai ajánlatának megfelelően,
azaz hibásan teljesít, úgy Megrendelő - a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl - hibás
teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba észlelésétől és az építési
naplóban történt rögzítésétől a kijavításig és annak építési naplóban történt elfogadásáig terjedő
időtartamra naponta a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozói díjának 1 %-a. A
kötbérfizetési kötelezettség maximuma 30 napra jutó összeg. Ennek elérését követően a
Megrendelő jogosult a szerződést - érdekmúlásának bizonyítása nélkül - azonnali hatállyal
írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult
meghiúsulási kötbér érvényesítésére.
A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése alapján Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem
érvényesíthet szavatossági igényt.
Ajánlatkérő a kötbérek tekintetetében felhívja ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186. §-ára, melynek
értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti.
Ajánlatkérő a kötbér visszatartásával kapcsolatban felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 135.§
(6) bekezdésére is.
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Jótállás: időtartama: minimum 36 hónap. Nyertes ajánlattevőnek a jótállási kötelezettsége a
szerződés teljesítésétől számítva az értékelési szempont szerinti vállalásának megfelelő hónapra
terjed ki.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
Nem.
12. A részajánlattétel lehetőségének megadásáról, vagy annak kizárásáról szóló
ajánlatkérői előírás.
Ajánlatkérő a részajánlat tételének lehetőségét kizárja, mivel a közbeszerzési eljárás tárgyát
képező építési beruházás műszaki tartalma – jellegük, műszaki paramétereik és időbeli tartalmaik
alapján szorosan kapcsolódnak egymáshoz, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna
teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag
is összefonódnak, azok megosztása gazdasági szempontból nem észszerű, nem szolgálja a
közpénzek hatékony és gazdaságos elköltését.
13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján kerül
kiválasztásra, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok
súlyozása (kivételesen a sorrendje):
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik.

Minőségi szempont
1.) Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2.) Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum
értéke 36 hónap. Ajánatkérő a 36 hónap feletti
megajánlásokat értékeli. Ajánlati elem 0-24
hónap)

Súlyszám
70
30

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
valamennyi rész tekintetében: 0-10 pont.
Azon értékelési részszempontok esetén, ahol ajánlatkérő minimális elvárást határozott meg, az
értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik!
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
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1.) A nettó ajánlati ár elnevezésű értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a relatív
értékelés módszere szerint, a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati ár kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi
ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az
így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a
részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
Képlet:
P = (A legjobb / 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.
2.) Ajánlatkérő a jótállás időtartama elnevezésű értékelési részszemponttal összefüggő
ajánlati elemmel kapcsolatban 24 hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb
szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár
felső határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal
összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza, hogy az ajánlati elem minimum
értéke 0 hónap, ennél kedvezőtlenebb ajánlati elem nem lehet, a minimum értéket el nem
érő ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. (Példa: ha ajánlattevő 4 hónapot
ajánl meg jótállásvállalásként, így összesen 36 + 40 hónap = 40 hónap a teljes vállalása.
A pontszámok kiosztása során ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
Képlet:
P = (A vizsgált / A legjobb) * (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.
Ajánlatkérő az adott értékelési részszemponthoz rendelt módszerrel megállapított ajánlat
pontszámát (2 tizedesjegyre kerekítve) megszorozza az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
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Az az ajánlat a legjobb ár-értékű ajánlat, amelynek összpontszáma a legnagyobb.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs
folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
13. §].
Alvállalkozó vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az
ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró
okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi
nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya
alá. A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás
megküldésének dátuma.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,
alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
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Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő pénzügyi-gazdasági, illetve műszakiszakmai alkalmassági követelményt.
16. Az ajánlattételi határidő: 2017. 08. 15. 11.00 óra
17. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
Az ajánlatot írásban, 1 példányban, zárt csomagolásban, Alsóörs Község Önkormányzata, 8226
Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49. címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig.
A cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban
egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD vagy pendrive) - a papír alapú példányt
tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok
közötti eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson az adott ajánlat
megnevezését:
„AJÁNLAT AZ ALSÓÖRSI STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSÁRA, A
SZOLGÁLTATÓHELYEK ÚJ TÉRKÖVES TERASZFELÜLETEINEK
KIALAKÍTÁSÁRA”
illetve a
"NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT!"
megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
18. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok is
becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar
nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ez esetben ajánlattevőnek az
alábbi nyilatkoztatot szükséges 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) felbontásának ideje és helye az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
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Ideje: 2017. 08. 15. 11.00 óra
Helye: Alsóörs Község Önkormányzata, 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49. Tárgyaló.
Az ajánlatoknak ezen határidőig a fenti címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítéstől származó
bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlére jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében megnevezett személyek.
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap.
21. Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: nem
releváns.
22. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: ajánlatkérő nem köti ajánlati
biztosíték nyújtásához az ajánlattételt.
23. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek:
Nem releváns.
24. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
Nem releváns.
25. Hivatkozás a közzétett előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára. Az ajánlattételi,
valamint a közvetlen részvételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének
napja: Ajánlatkérő előzetes tájékoztatót nem tett közzé. Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumenumok megküldésének napja: 2017. 07. 31.
26. Egyéb feltételek:
a) Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban leírtak figyelembevételével kell ajánlatát
elkészítenie és benyújtania 1 (egy) eredeti példányban és egy – a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező – elektronikus adathordozón (CD vagy DVD vagy pendrive),
amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf fájlformátumban. A részletes formai követelményeket a Felhívás 17.
pontja és a közbeszerzési dokumentum III. Fejezet 10. pontja tartalmazza.
Ajánlattevő csatoljon ajánlatában cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy az
ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható
.pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.
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b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján, továbbá
ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 114. § (2)
bekezdése vonatkozásában.
A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlathoz
csatolni.
c) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint).
d) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4)
bekezdés szerinti adatokat (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint).
e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégszerűen aláírt és beárazott költségvetést, pénzügyi és
műszaki ütemtervet. A beárazott költségvetést excel formátumban, továbbá elektronikus
adathordozón excel és .pdf formátumban is csatolni szükséges.
f) Ajánlatkérő a pénzügyi és műszaki ütemtervet nem tekinti szakmai ajánlatnak.
Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak az árazott költségvetést tekinti.
g) Ajánlatkérő kötelezően előírja, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
nyilatkozatát cégszerűen aláírva a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
(nemleges nyilatkozat is csatolandó) azaz már az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, nemleges nyilatkozat is csatolandó.
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített
aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.
h) Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati
példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot is kérjük az ajánlatban benyújtani.
i) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírásimintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
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j) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági szereplő
vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más
személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű1 magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
k) Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. 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 egyszerű másolatának
ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására
(pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
l) A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
legalább 20.000.000,- forint/év és 5.000.000,- forint/káresemény mértékű építési és
szerelési kivitelezői felelősségbiztosítással. A biztosítás időtartama a munka
megkezdésétől az átadás-átvételi igazolás kiadásáig szól, a jótállási időszakra való
kiterjesztéssel. A fentiek szerinti felelősségbiztosítás másolatának, illetőleg a kapcsolódó
bizonylatoknak ajánlattevő által az ajánlatkérő részére történő benyújtása a szerződés
megkötésének feltétele. A felelősségbiztosítás határidőben történő rendelkezésre
bocsájtásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
m) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében.
n) Közös ajánlattétel: több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a
közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők
értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a
felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek
küldi meg.
o) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek
1

A teljes bizonyító erejű magánokirattal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az 1952. évi III. törvény 196. § (1)
bekezdés b) pontja alapján két tanúnak aláírásával kell igazolnia, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta
alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni.
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becsatolni együttműködési megállapodásukat.
p) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság
létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
q) Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
r) A benyújtandó nyilatkozatik, igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2)
bekezdése, azaz a dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű
másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles
másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
s) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése
valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni
bejárást nem tart.
t) Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás
lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
u) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
v) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az
irányadók.
Alsóörs, 2017. július 31.
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III. RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK
Általános információk
1) A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
Harmadik Rész, 115. § alapján, tárgyalás tartása nélkül, a nyílt eljárás szabályainak
alkalmazásával kerül lebonyolításra.
2) Jelen közbeszerzési dokumentáció ajánlattevők részére történő megküldésével ajánlatkérő
célja az, hogy a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok
3) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, (Kbt. 35. § (1) bek.). Ez esetben a közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 115. §-a szerint kezdeményezett eljárásban
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, (Kbt. 115. § (4) bek.)
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, illetve felhívását a 3) pont szerinti
képviselőnek küldi meg.
5) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
7) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli
vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó
szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
Közbeszerzési dokumentumok megküldése
8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a gazdasági
szereplők számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen megküldi és hozzáférhetővé teszi.
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Üzleti titok
9) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó
irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az
üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem
megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra, (Kbt. 44. § (1) bek.).
A közbeszerzési dokumentumok benyújtása
10) Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az
ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását,
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen
garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton
történő ajánlattétel esetén az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatot az alábbiak fegyelembe vételével kell benyújtani
Formai követelmények:
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része
a matricán legyen, másik része pedig az ajánlat lapján.
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő az ettől kismértékben
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben
az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet
hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
- Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban tudomására jutott információk
19

figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti példányban és egy – a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (CD/DVD/
pendrive), amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf fájlformátumban.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó szervezet (vagy személy) által
készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél
erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
- Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell a kötetek
számát.
- Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell
tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
„AJÁNLAT AZ ALSÓÖRSI STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSÁRA, A
SZOLGÁLTATÓHELYEK ÚJ TÉRKÖVES TERASZFELÜLETEINEK
KIALAKÍTÁSÁRA”
illetve a
"NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT!"
Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott példánya
között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre az ajánlat,
ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
11) Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása
12) A Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt csak hosszabbítani lehet, az
ajánlattételi felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [55. §].
13) Az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt,
a)
ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2)
bekezdés] teljesíteni, vagy
b)
ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
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14) Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési
dokumentumok módosítása nem jelentős, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő
megfelelő előkészítését.
Visszalépés a közbeszerzéstől
15) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja
vissza.
A visszavonásról az ajánlatkérő - a nem hirdetménnyel induló eljárásokban - az eredeti határidő
lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket.
16) Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza.
A kiegészítő tájékoztatás
17) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
(Kbt. 56. § (1) bek.)
18) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az
ajánlattételi határidő lejárta előtt hat nappal adja meg ajánlatkérő.
19) Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez
nem áll megfelelő idő rendelkezésre, ajánlatkérő élhet az ajánlattételi határidő
meghosszabbításával.
Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés során
megfogalmazott kérdéseiket a
temusz@alsoors.hu
elektronikus címre
Pandur Ferenc intézményvezetőnek címezve
és a
topil@topil.hu
elektronikus címre is küldjék meg, a minél gyorsabb kommunikáció megvalósítása
érdekében.
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Alkalmassági követelmények
20) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő
alkalmassági követelményt.
Az ajánlatok benyújtása és felbontása
21) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában
kezdi meg ajánlatkérő.
22) A papíralapú ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az
ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus másolati példány (CD vagy DVD vagy pendrive) benyújtását
is.
23) A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők,
valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek
lehetnek jelen.
24) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek.
25) Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő ismertetheti a rendelkezésére álló
fedezet összegét is.
26) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
ajánlattevőnek.
27) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az
összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek is megküldi.
Az ajánlatok bírálatának folyamata
28) A Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja,
hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
29) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
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gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
30) Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni,
valamint minden egyéb az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. §
szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
31) A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja szerint, az
ajánlattételi felhívás 13. pontjában leírtak szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
szempontok alapján értékeli.
Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási hiba javítása
32) Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítás kérhet.
33) Az ajánlatkérő a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére, megjelölve a
határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
34) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
35) A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a
69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is
lehet.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások
36) A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri meg, és erről a
kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett
szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési
szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre
kerülő eleme tekintetében.
37) A Kbt. 73. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően ajánlatkérő az alábbiak szerint adja
meg 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
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Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság)
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tár 2-4. Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér
2-4. Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint történik:
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Információs Szolgálatot (MISZ) működtet:
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292 E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási
Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a
http://www.ommf.gov.hu/index.php honlapon az „Elérhetőségek/Munkavédelmi felügyelőségek”
menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a
munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos
jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében,
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Tel.: 06-1- 477-5700 Fax: 06-1- 477-5800 Honlap:
www.munka.hu
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Tel.:
06-1/476-1100 (központi telefonszám) e-mail:tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem)
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95. Tel.: 061/301-2900 (központi telefonszám) Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258 E-mail cím:
hivatal@mbfh.hu
2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi bányakapitányságok
elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu honlapon az
„Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont alatt
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (környezetvédelem)
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675
Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. Telefon: +36 1 224
9100 E- mail cím: orszagos@zoldhatosag.hu
zoldpont@oktvf.gov.hu Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztályai
(elérhetőségeik
megtalálhatóak
a
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http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek

honlapon)

adnak

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Telefonszám: +36-1-412-9742
e-mail: info@szgyf.gov.hu Honlap: www.szgyf.gov.hu

Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
38) Az ajánlatkérő az ajánlatok és elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli
összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő
megküldésével teljesíti.
39) A közbeszerzési eljárás során alkalmazott definíciók:
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag
eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés
vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen
az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes
tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a
gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan
költségvetés;
40) Alkalmazandó jogszabályok
25

- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
- A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól.
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyről.
A jelen ajánlati 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
vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá
tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni.
41) Az ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék.
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell
ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a MSZ, a hatósági előírások és a hatályos
jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó egyéb szabályok betartásával), beleértve az
esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is. A vállalkozási díjnak a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott műszaki megoldásra kell vonatkoznia.
Az ajánlattevő az átalánydíjas ajánlati ár megállapításánál legyen figyelemmel az építőipari
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az
ajánlattevő az ajánlati ár képzése során legyen figyelemmel a Kbt. 72. §-ban foglaltakra.
Ajánlatkérő tételes, árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal megküldött tételes, árazatlan
költségvetést kell beáraznia és benyújtania, ez képezi a műszaki és kereskedelmi ajánlatát.
Továbbá ennek alapján kell a közbeszerzési dokumentumok részét képező Felolvasólapot
az ott meghatározott bontásban és módon kitölteni és csatolni az ajánlathoz.
A vállalkozási díjat a műszaki leírásban foglaltak, továbbá a kivitelezési véghatáridő
figyelembevételével prognosztizált végleges összegben kell megadni magyar forintban (HUF).
Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban (beleértve az ajánlatkérő
által esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást,
kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget.
Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges
árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának a magyar
szabványok szerinti I. minőségi osztályú megvalósításához, a felhívásban és jelen ajánlati
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dokumentációban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten
nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység
ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel
erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.
Egyenértékű termékek megajánlása
A tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a költségvetési kiírás és/vagy műszaki
leírás a műszaki paraméterek meghatározására helyenként gyártmány, típus, eredet, szabadalom,
védjegy, megjelölést tartalmaz.
Amennyiben Ajánlattevő élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az alábbiakat
is figyelembe kell eljárnia:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdései figyelembe vételével amennyiben
ajánlattevő a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban meghatározott anyag,
eszköz, berendezés stb. helyett eltérő típust kíván megajánlani, úgy ajánlatkérő kéri a
közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok)
eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok minőségét, illetve a beépítésre
kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit ajánlatában teljesítmény
nyilatkozattal megadni, amely alapján egyenértékűség az érintett tételek tekintetében
egyértelműen és kétséget kizáró módon vizsgálható, illetve megállapítható.
A nyilatkozatban meg kell adni az érintett termék eredeti tételszámát
nevét/paramétereit, majd az egyenértékűnek tekintett termék nevét/paramétereit.
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS
A részletes műszaki leírás, árazatlan költségvetés a közbeszerzési dokumentáció műszaki
mellékleteiben kerül kiadásra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott munkálatok képezik jelen beszerzés tárgyát, az ajánlatokat ennek
figyelembevételével kell elkészítenie ajánlattevőknek.
ELŐZMÉNYEK:
A strandi kiszolgáló 7 db pavilon 10 évre szóló bérleti szerződése 2017.08.31-ével lejár. A
bérbeadó Alsóörs Község Önkormányzata (Alsóörs, Endrődi S.u.49.) a bérleti szerződés
megújítása előtt a jó tulajdonosi szemléletnek megfelelően tervezi a pavilonok külső egységes
megjelenését is helyreállító homlokzati és környezeti felújítást. Ezen belül a műszakilag
szükséges karbantartási és hibaelhárítási munkákat tervezzük elvégezni.
A kivitelezési munkák a pavilonsor és környezete (kerítés, térburkolat) felújítására és a
strandfelőli oldalon új térkő burkolatú teraszok kialakítása vonatkoznak.
MUNKAFOLYAMATOK RÉSZLETES LEÍRÁSA:
Pavilonsor: a 7 db kereskedelmi egység tetőszerkezet fedésének átvizsgálása. Az évek során
keletkezett kisebb beázások gyorsjavításának felülvizsgálatával, majd a teljes tetőfelület meglévő
zsindelyre történő újra fedésével, téglány barna színben. A tervezett technológia nem
szokványos, de költséghatékony megoldásként a bontási és hulladék elhelyezési költségek
megtakarítását eredményezi. A tetőfedés és eresz festési munkálatokra való tekintettel a
fekvőeresz csatornák óvatos bontását tervezzük, majd a szükséges karbantartási munkák
elvégzésével visszaépítését.
A tetőszerkezethez tartozó nagy kinyúlású ritkított ereszdeszkázat átvizsgálása és egyes
elemeinek, korhadt deszkák, tartóelemek, oromdeszkák, szellőző lamellák cseréje után a teljes fa
felületek csiszolása, portalanítása, tapaszolása a szükséges helyeken, majd kétszeri fedő fehér
festése van tervezve.
A homlokzati megjelenés elemeinek következő fontos lépése a nyílászárók acél rácsainak bontása
és a külső nyílászáró felületek előkészítése után azok kétszeri fedő karbantartó festése, szintén
fehér színben. A festést megelőzően asztalos átvizsgálás, javítások, pótlások karbantartások
elvégzése szükséges. A biztonsági nyílászáró rácsok egységes képi megjelenítése végett, azokról
helyszíni döntés alapján kerül meghatározásra a visszaépítésük mázolás után.
A homlokzat mészhomoktéglás látszó felületei között található vakolt részek homlokzat felújító
festése szükséges fehér színben.
A pavilonok közötti acél tartószerkezetű fa lamellás kerítés sérült korhadt elemeinek cseréje és
teljes fém, fa szerkezet újbóli mázoló munkáinak elvégzése szükséges.
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A pavilonok körüli szürke térkő burkolat és lépcső megsüllyedt elemeinek, szegélyeinek
helyreállítása.
A kereskedelmi pavilonok strand felőli terasz bővítésére a kijelölt zöldterület összefüggő
térkövezésével kívánjuk a komfortosabb és magasabb színvonalú kiszolgálási lehetőséget
megteremteni. A vendégek kényelmét a színes „Őszilomb” LEIER térkő burkolat biztosítaná.
A meglévő közlekedési útvonalakhoz csatlakozóan több összekötő járdával. A munkálatok
elvégzése után az okozott zöldkár teljeskörű helyreállításával.
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET

amely létrejött egyrészről
Alsóörs Község Önkormányzata
székhely: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.
adószám: 15734013-2-19
statisztikai szám: 15734013-8411-321-19
bankszámlaszám: 11748083-15428581 (OTP Bank nyRt.)
képviseli: Hebling Zsolt polgármester
mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -,
másrészről a
…………………………
székhelye: […]
cégjegyzékszáma: […]
adószáma: […]
bankszámlaszáma: […]
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: […]
képviseli: […]
képviselő telefonszáma […]
e-mail: […]
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együtt a továbbiakban: „Szerződő Felek”) között
az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. július 31. napján megküldött ajánlattételi felhívással, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Kbt. 115. § (1)
bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján közbeszerzési eljárást indított a Balaton
Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program (ÁHT-azonosító: 359617) keretén belül
megvalósuló, a „Balatoni strandok fejlesztése” elnevezésű projekt részeként „az alsóörsi
strand pavilonsor külső felújítása, a szolgáltatóhelyek új térköves teraszfelületeinek
kialakítása” (MTÜ/ÁLT/2117-1/2017) tárgykörben.
Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre
a 2017. […] […]. napján megküldött összegezés tanúsága szerint.
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1. A szerződés tárgya:

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás
iratanyagában meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel.
2. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás és egyéb
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
3. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan
költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak
megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi
munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a
műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen.
4. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a
munkavégzés során csak érvényes – a beépítéshez szükséges - okiratokkal rendelkező,
hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő
anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes
munkálatok alatt a Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak
is megfelelő, hiány-, és hibamentességet ért. A beépített anyagok hiány-, és
hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó gyártói előírásnak való
megfelelőséget értik a felek.
5. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat a
Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni
és az átadás-átvételi eljárás során átadni.
6. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az
alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető
közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre
a Kbt. továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.
7. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az
alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A
jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos
következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül
nem következtek volna be.
8. Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja a Vállalkozó
figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek.
utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére.
9. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a
műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen
szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
10. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.
31

1. Vállalkozói díj és annak megfizetése
1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.
2. A
vállalkozó
díj
mértéke
…………………………..
Ft+ÁFA,
azaz
……………………….. forint+ÁFA.
3. Felek rögzítik, hogy a szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehát a felek a tartalékkeret
jogintézményét nem alkalmazzák.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó
szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével
tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt
Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés
másként rendelkezik.
5. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
6. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely
során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak
Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag
egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen
feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg
megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki
leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg,
akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti
helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja
szerinti körülményként értékelik.
7. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az
irányadóak. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés vonatkozásában
nem kell alkalmazni az Áfa tv. 142.§-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó
rendelkezéseket, ui. jelen beruházás nem engedélyköteles beruházás.
8. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó
költségvetése alapján került meghatározása.
9. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező
jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt
teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti,
hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges
munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt,
így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. második mondatában
foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá
banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a
vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
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10. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Felek. Ennek megfelelő
megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem kezdhető meg. Pótmunka esetén
amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat határozott meg,
akkor az alkalmazandó. Amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés
árat/díjat nem határozott meg, akkor a Felek a TERC program hatályos adatbázisában
foglalt díjat/árat alkalmazzák, ilyen hiányában a Vállalkozó által készített
egységárelemzés adatai alkalmazandóak, ha azt a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás
hiányában a műszaki ellenőr által meghatározott árak/díjak alkalmazandóak.
11. A szerződés finanszírozása a Balatoni Területfejlesztési koncepció Stratégiai Program,
Balatonoi strandok fejlesztése (MTÜ/ÁLT2117-1/2017) pályázat keretében támogatásból
történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a.
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a támogatás jellege utófinanszírozás, így a
számlák kifizetése nem érintett ún. szállítói finanszírozással.
12. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján - a jelen szerződésben foglalt általános
forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékig
biztosítja az előleg igénybevételét, amelynek igénybevétele nem kötelező.
13. Megrendelő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték
nyújtásához.
14. Az előleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Vállalkozó az
előleget előlegbekérőn jogosult kérni azzal, hogy annak – a fenti kifizetési határidő
biztosításának okán – a munkaterület átadását követő 8. napig meg kell érkeznie a
Megrendelőhöz.
15. Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi beruházásra használhatja fel.
16. Előleg igénylése esetén a Vállalkozó legkésőbb a kivitelezési munka 100%-os
készültségének teljesítése okán kiállított számlában köteles elszámolni.
17. Amennyiben a szerződés az előleggel való teljes elszámolás előtt megszűnne, a szerződés
megszűnésének napját követő banki napon köteles a még el nem számolt előleget
egyösszegben visszafizetni Vállalkozó a Megrendelőnek.
18. A teljesítés során 2 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a
végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
a. 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 50 %-ának
megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult
teljesítés esetén;
b. végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az
ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
sikeres műszaki átadás-átvételt követően azzal, hogy az átvétel különös feltétele a
megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a
munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban megrendelőnek
történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
19. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással,
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forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6)
bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk.
6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bek. alapján az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint.
20. Megrendelő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
21. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény
6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot
továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint behajtási költségátalányt fizet.
22. A teljesítésigazolás - mely a számla kötelező melléklete - aláírására Pandur Ferenc
intézményvezető jogosult.
23. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen
szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi
kézhezvétele keletkeztet.
2. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése
1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben
meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet
Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta,
minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a
meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
2. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe
menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a nettó vállalkozói díj 20%-nak
megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni.
3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a
Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással
és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A
Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói
számlába beszámítható.
4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből
eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
5. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.
6. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill.
elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított …………………
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hónap általános jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával
kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:
- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
- a szükséges karbantartás hiánya (amennyiben erről írásban teljes körűen a Vállalkozó az
átadás-átvételkor a Megrendelőt tájékoztatta)
miatt következett be.
7. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 5 munkanapon
belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig
folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 8
nap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható a műszaki ellenőr által
meghatározott időtartam az irányadó.
8. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak,
hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 12 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni.
9. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti a
Vállalkozó, a Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel a Vállalkozó költségére
elvégeztetni. Ezen eset a jótállást fennállását csak akkor befolyásolja, ha a Vállalkozó
kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy által végzett munka okozta a később
bekövetkezett hibát.
10. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán a
Megrendelőnél keletkeztek.
11. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági ill. külön
jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.
12. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa
okozott károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre
háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való
tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a
kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette,
köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket
megfelelően alkalmazni kell a sérelemre/sérelemdíjra is.
13. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul,
Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe
belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy
amennyiben ez nem lehetséges köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon
elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív
jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban
háramlott a Megrendelőre.
3. Teljesítési határidő
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1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Felek a Vállalkozó általi teljesítés
határidejét a szerződés hatályba lépésének napjától 2017. október 31. napjáig tartó
időtartamra kötik. E körben Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy a fentiekre tekintettel adta
meg ajánlatát. Előteljesítés megengedett.
2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési
(több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással
megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak
fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki
ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló
teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést
általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és
hibamentes teljesítésére.
3. Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó
által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.
4. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező
felépítmény közcélokat szolgál és a beruházás támogatással érintett, így fenti határidőben és
tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke.
5. A munkaterület átadása, munkavégzés
1. A munkaterületet Megrendelő 2017. szeptember 11-én adja a Vállalkozó birtokába.
2. Vállalkozó köteles a teljesítés során az alábbi szabályok betartására:
a. Tekintettel arra, hogy a munkavégzés a közforgalom előtt is nyitva álló területen
történik, Vállalkozónak fokozottan be kell tartani a balesetvédelmi előírásokat, a
szükséges kordonokat, védőhálókat folyamatosan biztosítania kell,
3. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint köteles az építési
naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni, akként hogy a feltételek fennállása okán
Vállalkozó papíralapú építési napló vezetésére köteles. Az építési naplót a munkaterület
átadásával egyidejűleg kell megnyitni. Az építési naplót a fenti rendelet 2. sz. melléklete
szerinti tartalommal kell vezetni.
4. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület
megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.
5. A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles.
Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti ki a
Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé
ennek költségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak,
energiakereskedőnek fizetett egységár. Amennyiben az energiaigényét a Vállalkozó
közvetlenül az közüzemi szolgáltatótól/energiakereskedőtől elégíti ki, akkor a vételezési
pontok kialakítása, az elfogyasztott közszolgáltatások ellenértékének megfizetése, valamint
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a vételezési pontok elbontásának és a közterület helyreállításának költségei a Vállalkozót
terhelik.
6. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a
környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel
a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében,
testi épségében, ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill.
károsodásokért.
7. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.
8. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően
elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy
nem megfelelő teljesítéséből adódott.
9. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra
felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.
10. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles
biztosítani.
11. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó
köteles azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése
előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél
fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást.
Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár
harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége annak igazolása, hogy az igény
alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennállt-e?
12. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – az építési folyamat jellegének
megfelelően – rendezett állapotban tartani.
13. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és folyamatosan,
a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.
14. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően
igazolni.
15. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár a közterületfoglalási
engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a Vállalkozót terhelik.
16. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanya tulajdonjogáról
– tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a Vállalkozó javára ellenérték nélkül
lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadásátvétel megkezdéséig.
17. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az
építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a
Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az
eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.
18. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog
gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben
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a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó
a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő
kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor
gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.
19. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a
teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és
költsége, kivéve ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává teszi.
20. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt hatóságokkal, közszolgáltatókkal.
21. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről a vonatkozó jogszabályok
szerinti okiratokat (teljesítménynyilatkozatok) köteles adni.
22. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli
bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel
engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő
jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a
jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó
a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét
és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a
szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban
tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.
23. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó
haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat
felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.
24. A szerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy
oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az
építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját
szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az
ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.
25. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a Vállalkozót valamely munkavállaló vagy
alvállalkozó lecserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti
szabályokat, vagy egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve
egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést
követően sem hagy fel. Továbbá akkor is élhet fenti jogával a Megrendelő, ha bármely
munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést
súlyosan veszélyezteti. Ez esetben, a Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy
Megrendelő utasítsa alaptalan – köteles 2 munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy
alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. Jelen pont alkalmazandó azzal, hogy ezen jog
gyakorlására a műszaki ellenőr jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tárol vagy alkalmaz
a Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkaterületen, amely a személy-, és vagyonbiztonságot
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súlyosan vagy szükségtelenül veszélyezteti.
26. A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
5. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok
1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein
belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek
nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
2. A titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
3. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen
szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését
ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való
hivatkozással nem tagadható meg.
4. 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.
5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
a. Vállalkozó 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 lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint,
hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra
vonatkozóan perindításra.
b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban
megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges
jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a
szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján
alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a
szerződés lehetetlenülését okozta.
6. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok
átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az
esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak,
kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában
kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás39

értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett
be).
7. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az
alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik
meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak
átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:
Megrendelő részéről:
Telefon:
Fax:
Kapcsolattartó személy: Pandur Ferenc intézményvezető
E-mail: temusz@alsoors.hu
Telefon + 36 70 459 0610
Vállalkozó részéről: ……………………………………………..
Telefon: …………………..……, Fax: ……………….…………………
……………………………………………..
Kapcsolattartó személy:
E-mail
Telefon
8. A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapján a teljesítést műszaki
ellenőr igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai:
a. Cégnév:
…………………………………..
b. Székhely:
…………………………………..
c. eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: …………………………………
d. nyilvántartási azonosító:
9. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására,
hatályának megszűntetésére nem jogosult.
10. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
11. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2
munkanapon belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot
kötelesek tenni.
12. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és
ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.
13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés
jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem
megfelelően teljesítette.
6. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás
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1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés
formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni.
Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 8 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt.
135.§ (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a
jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg
összességében a(z) 10 munkanapot.
3. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi (megvalósulási) dokumentáció átadása
Megrendelőnek, mely különösen a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi
beruházás vonatkozásában releváns:
i. kivitelezői nyilatkozatot,
ii. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
iii. nyomonkövetési napló oldalait,
iv. beépített anyagok és szerkezetek jogszabályban meghatározott okiratokat
v. építési hulladékkezelés dokumentumait,
vi. jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat
4. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett
hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek
megtörténte az átvétel feltétele.
5. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti
tartalommal 2 pld-ban a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek,
berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen
szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a
szerződésszerű teljesítés feltétele.
6. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban
tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség (azaz hiány-, és
hibamentesség) esetén – átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.
7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át.
8. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot
a Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott 12
hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a
teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat
vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák
kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 10 nap.
7. Szerzői jogi rendelkezések
1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott - adott esetben - a szerzői jog által védett
dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel,
egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő
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valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében
történő fentiek szerinti felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell
ellenértéket megfizetnie.
8. A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok
1. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó
szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:
2. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani
másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen
szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás
tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike
az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.
3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, ha
a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy
az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű,
b. Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),
c. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás
indul; vagy
d. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van
szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
e. Vállalkozó a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben
vagy részben,
f. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás
indul, vagy
g. a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 20 napot
meghaladóan elmulasztja, vagy
h. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget,
és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy
i. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi,
j. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely
okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos
tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn
azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése
előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség,
k. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más
jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi,
különösen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjának, 138.§ (1) bek. a) pontjának ill.
(5) bekezdésének megsértése esetén.
l. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,
m. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,
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4.

5.
6.

7.

8.

n. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,
o. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,
p. Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.
A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha
Megrendelő – neki felróhatóan –
a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés
ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja.
b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy
c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.
A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig
teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.
Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik,
szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő,
legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú
felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és
meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt,
körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.:
elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
c. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:
a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
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valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése
esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a
Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga
automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek
okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület
vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, így a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal
is – birtokba azt venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik –
biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a
beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett
elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés aláírásával lemond
valamennyi, a Megrendelővel szemben érvényesíthető – a munkaterülettel kapcsolatos birtokvédelmi jogáról.
9. Egyéb rendelkezések
1. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.)
Korm. rend. 26.§-ban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra
vonatkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés
teljesítéséig fenntartja.
2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a
Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, az az ok
legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél
haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő
teljesítéséből eredő károkért felelős.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése
esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás
nélkül – módosul az alábbi esetekben:
a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a
nyilvántartásba bejegyzés napjával,
b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása
esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.
6. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
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jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy
Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó,
hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes
körűen érvényesítette.
7. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére kikötik a Megrendelő székhelye szerinti
Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét.
8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának
tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe –
minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett
kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés
kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés
nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
9. Jelen szerződés …….. megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét
képezi (Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás
iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. A szerződés a mindkét fél aláírásra
és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű)
aláírása esetén érvényes.
10. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
helybenhagyólag aláírják.
Kelt:…………………………………………., 2017. …………………………………………

…………………………………………….
Megrendelő

…………………………………………….
Vállalkozó
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VI. IRATMINTÁK
BORÍTÓLAP

„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ
FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLTATÓHELYEK
TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény
115. § alapján kezdeményezett, nyílt közbeszerzési
eljárás
Az ajánlatot adó cég pontos neve:
Címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
Építőipari
kivitelezői
nyilvántartási szám (Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara)
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A cég Kkvt. szerinti minősítése:
A számlát vezető bank neve és
számla száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
telefax száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
e-mail címe
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK
JEGYZÉKE
„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA,
SZOLGÁLTATÓHELYEK TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú,
a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
(1. számú melléklet)
2
Tartalomjegyzék

Oldalszám
Felolvasólap, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy
által aláírva. (2. számú melléklet)
Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege
dokumentálva (1. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat, megfelelő képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírva, eredeti példány (3. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (4. számú
melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (5. számú
melléklet)
Opcionálisan: Együttműködési megállapodás (6. számú melléklet) –
közös ajánlattétel esetén
Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (7. számú
melléklet)
Ajánlattevő
nyilatkozata
a
Kbt.
62.
§
(1)
bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / I (8/a. számú melléklet)
Ajánlattevő
nyilatkozata
a
Kbt.
62.
§
(1)
bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. (8/b. számú melléklet)
A felelősségbiztosítás határidőben történő rendelkezésre bocsájtásáról
szóló nyilatkozat, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírva. (9. számú melléklet)
Nyilatkozat előleg igénybevételről (10. számú melléklet)
Árazott költségvetés, pénzügyi és műszaki ütemterv
Ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k) egyéb igazolásai
2

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!
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Oldalszám
Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás
van folyamatban
Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája,
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták
Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével
–a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben az
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az
igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében
ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának
ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való
jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta,
közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve
a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy írja alá.
Regisztrációs adatlap
Az ajánlat mellett külön csatolva:
1 példány elektronikus adathordozó (CD vagy DVD vagy pendrive) amely tartalmazza:
az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban.
Az árazott költségvetést xls, és pdf formátumban is kérjük benyújtani.

Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.
Dátum:

cégszerű aláírás
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(2. számú melléklet)
FELOLVASÓLAP
„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLTATÓHELYEK
TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. § alapján kezdeményezett, nyílt
közbeszerzési eljárás

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlat értékelési szempontjai

Ajánlattevő értékelési szempontokra tett
vállalása

1.) Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
2.) Jótállás időtartama (ajánlati elem
minimum értéke 36 hónap. Ajánatkérő
a 36 hónap feletti megajánlásokat
értékeli. Ajánlati elem 0-24 hónap)

Dátum:

cégszerű aláírás
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(3. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)3
„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLTATÓHELYEK
TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
az alábbi nyilatkozatot tesszük:

3

•

Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és leírás
gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

•

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban rögzítetteket,
a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az
ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és
teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért.

•

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.

•

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során.

•

Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kívánják kiválasztani.

•

Tudomásul vesszük, hogy az ajánlattételi felhívás adatait csak az ajánlattételhez
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.

•

Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt
nem változtathatjuk meg.

•

Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott
ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben megegyezik a
papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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•

Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettük.4

•

Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált
módosítás folyamatban van5 / nincs folyamatban6.
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a
valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

4

Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok)
Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást, egyszerű másolati példányban.
6
Megfelelő rész aláhúzandó.
5
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(4. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLTATÓHELYEK
TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben a
Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:
1.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe
veszünk / nem veszünk igénybe7:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe8

2.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak910:
Az ajánlattevő által a
fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor
már ismert
alvállalkozók neve

Az ajánlattevő által a
fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozók
címe

neve:

címe:

neve:

címe:

A közbeszerzésnek az a
része (részei), amelynek
teljesítéséhez az
ajánlattevő a már ismert,
e pontban nevesített
alvállalkozót igénybe
veszi
…
…

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása
(5. számú melléklet)
7

Nem kívánt rész törlendő!
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.
9
Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót.
10
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
továbbá
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
8
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Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint11
„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLTATÓHELYEK
TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §12
szerint vállalkozásunk besorolása a következő:
(jelölje X-el)
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás / meghatalmazott aláírása

11
12

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
3. §
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb
43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
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(6. számú melléklet)
Együttműködési megállapodás13
(minta)
„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLTATÓHELYEK
TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő
(továbbiakban: Felek) között,
Alsóörs Község Önkormányzata által, tárgyi közbeszerzési eljárásban amennyiben nyertesként
kiválasztásra kerülünk a szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi együttműködési
szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:
1. Képviselet:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. § (2)
bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös
ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására ………………
(cégnév) részéről …………………. (név) (levelezési cím: …, telefon: ..., telefax: ..., e-mail cím:
…) teljes joggal jogosult.
2. A szerződés teljesítésének irányítása:
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:
…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ………………………………
……………………………………………… (cégnév) részéről: ………………………………
3. Felelősség vállalás
Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismerték,
megértették és azokat elfogadják.
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
4. Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:
13

Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!

55

FELADAT

CÉG

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

………………………………
cégszerű aláírás
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(7. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról14
„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLTATÓHELYEK
TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben az ajánlattételi felhívásban / a Közbeszerzési Törvényben
foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontjai, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c)
pont szerinti kizáró okok.
***
Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), és q pontjai
valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

14

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
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(8/a. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 15
„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLTATÓHELYEK
TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
1.

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén.

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

2.

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre
jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén
jegyeznek.

Dátum
………………..………………………………
cégszerű aláírás

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot kell
megtennie, a cég valós adati alapján!
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 8/b. számú melléklet
szerint is nyilatkoznia kell.
15

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
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(8/b. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 16 17
„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLTATÓHELYEK
TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő / közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy
társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. §18 r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosomat képes vagyok megnevezni, nevüknek és állandó lakóhelyüknek
bemutatása tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom19:
16

Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8/a számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt nem
jegyzik szabályozott tőzsdén).
17
Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
18
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:
r) tényleges tulajdonos:
r) * tényleges tulajdonos:
ra) * az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott
piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) * az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk.
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket
már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
19
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
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1.
Valamennyi tényleges tulajdonos
állandó lakóhelye

Valamennyi tényleges tulajdonos neve

2.
VAGY

b) nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont
ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Dátum:
………………..………………………………
cégkivonat
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(9. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata felelősségbiztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról
„ALSÓÖRS, STRAND PAVILONSOR KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA, SZOLGÁLTATÓHELYEK
TÉRKÖVEZÉSE”
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
.............................................
(név),
mint
a(z)
....................................
(ajánlattevő/közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult kijelentem, hogy
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre
kerülök, úgy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára olyan saját nevére szóló
felelősségbiztosítást kötök, amely összhangban áll az ajánlattételi felhívásban és a
szerződésben foglalt feltételekkel.

Dátum:
………………..………………………………
cégszerű aláírás
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(10. sz. melléklet)
Nyilatkozat előleg igénybevételéről
„Alsóörs, 519/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő 354 m2 alapterületű, meglévő óvoda felújítása és 170
m2 új foglalkoztató teremmel, valamint mini bölcsödével történő bővítése”
tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
/
közös
ajánlattevő)
………………………. nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom
hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt előlegigénylési lehetőséggel:
a) élni kívánok, a teljes nettó ajánlati ár ….%-a mértékben20;
b) az előleg igénylési lehetőséggel nem kívánok élni21.

Dátum:
………………………………
cégszerű aláírás

20
21

Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg.
A nem kívánt rész törlendő!
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