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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az ajánlatkérőnek a közbeszerzési dokumentumok és azok részét képező jelen dokumentáció
kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden
Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen
dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat
és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.
Jelen dokumentáció a fenti tárgyban a Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának alapján készült a Kbt. Második része szerinti
eljárásrendben.
A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok
rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására
vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás
rendelkezései az irányadóak. A jelen dokumentáció alkalmazásában az Ajánlatkérő az
„Ajánlati Felhívás”, „Ajánlattételi Felhívás”, „Felhívás” és „Eljárást megindító
felhívás” kifejezéseket, mint szinonim fogalmakat kezeli.
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I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1.

A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése
A jelen közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak. Az eljárást megindító felhívásban és
jelen dokumentációban használt fogalmakat a 3. § definiálja; az ajánlattevők ezek, és
a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével készítsék el ajánlatukat.
1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési
eljárás eredményeként létrejövő vállalkozási szerződés szerinti megrendelővel. A
jelen dokumentációban az „ajánlattevő”, „vállalkozó” és az „ajánlatkérő”,
„megrendelő” kifejezések egymással szinonim fogalomként értelmezendők..
1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban
ajánlatot nyújt be
1.3. Dokumentáció: a közbeszerzési dokumentumok részét képező jelen általános és
speciális követelményeket tartalmazó irat, melyet az ajánlattevő az ajánlati felhívás
előírásait betartva letöltött.

2.

Az ajánlatkérő:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Kapcsolattartó neve: Dr. Mester Enikő
Telefonszám: +36 42 524 524/116. mell.;
Telefaxszám: +36 42 311 041;
E-mail cím: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Bátyi László
Lajstromszám: 00043
Cím: 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44/C. fsz. 12.
Mobilszám: 06-20-20494800
E-mail cím: batyi@econetsystem.hu
D. Kardos Norbert
Lajstromszám: 00077
Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 10. fsz./1.
Mobilszám: 06-20-428-8950
E-mail cím: drkardosn@gmail.com

3.

A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:
Tárgy: „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati
területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb munkák 3 részben
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Közbeszerzés tárgya: építési beruházás
Mennyiség:
1. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb
kivitelezési munkáinak elvégzése
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási szerződést
kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével. A nyertes ajánlattevőnek
generálkivitelezőként kell vállalnia a szerződés tárgya szerinti kivitelezési feladatok
elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
Főbb mennyiségek és építési munkák:
-

-

A tervezett út új nyomvonal, mely a 338. sz. főutat és a Bottyán János utcát köti
össze.
Az út besorolása: K.V.A., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ)
megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A K.V.A.
tervezési besorolás alatt a Külterületi Mellékutak (Összekötőút, bekötőút) „A”
környezeti körülmény értendő.
Tervezett hossza 2376,03 m, a főpálya és a csatlakozó utak kiépítésének
megindítása, visszavezetése.
Főpálya főbb mennyiségek: Aszfalt: 2730,3 m3, Ckt: 4156,40 m3.
A korona szélessége: 11,50 m, a burkolattal ellátott szélesség: 7,50 m.
A nyomvonal megépítésének részeként megépül a közvilágítás a teljes belterületi
szakaszon, megtörténik két vízfolyás keresztezése is. A vízelvezetés módja
jellemzően szikkasztó árokrendszer, de a lehetséges helyeken a befogadóba
bevezetésre kerül.

Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi
feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
Nómenklatúra: 45220000-5, 45233120-6, 45233142-6, 45233228-3, 45232450-1,
45316100-6
2. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics
utcák útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási szerződést
kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével. A nyertes ajánlattevőnek
generálkivitelezőként kell vállalnia a szerződés tárgya szerinti kivitelezési feladatok
elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
Főbb mennyiségek és építési munkák:
Derkovits utca:
-

A tervezett út meglévő nyomvonal, mely a Dugonics utca csomópont
környezetétől indul és a Bottyán János utcáig tart.
Az út besorolása: B.V.C., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ)
megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A B.V.C.,
tervezési besorolás alatt Belterületi Mellékút, Gyűjtőút „C” környezeti körülmény
értendő.
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-

-

-

A felújítás tervezett hossza 798,92 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók
átépítése és/vagy visszavezetése.
Főpálya főbb mennyiségek: Szegélyépítés: 1692,70 m, Út főpálya Aszfalt: 426,63
m3.
A korona szélessége: 9,00 m, a burkolattal ellátott szélesség: 7,00 m.
A felújítási munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, és új szegélysor
építése, a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a meglévő burkolati
szélesség megtartásával.
A felújítás részeként felújításra és akadálymentesítésre kerül a szelvényezés
szerinti baloldali kerékpárút és járda is a teljes hosszban.
A meglévő zárt rendszerű csapadékcsatorna esetén kismértékű rekonstrukció
történik, illetve a víznyelők átépítése/szintre emelése szükséges, a következő főbb
mennyiségek szerint: Tervezett gerinc rekonstrukció: 59 fm. Tervezett bekötések:
89 fm; Víznyelő rácsok cseréje:64 db; Tervezett résfolyóka építés: 1232 fm;
Tervezett folyókaépítés: 457 fm; Tisztítóakna átépítés, építés, szintbehelyezés: 60
db
Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat létesül és megtörténik a
peronok átépítése, akadálymentesítése, a következő főbb mennyiségek szerint: a
következő főbb mennyiségek szerint: Vasalt betonburkolat készítése: 99,04 m3;
Akadálymentes szegélyelem: 72m; Térkőburkolat építése: 5,18 m2;

Legyező-Dugonics utca:
-

-

-

-

-

A tervezett út meglévő nyomvonal, mely a Szélsőbokori utca csomóponttól indul
és a Derkovits utcáig tart.
Az út besorolása: B.V.C., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ)
megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A B.V.C.
tervezési besorolás alatt Belterületi Mellékút, Gyűjtőút „C” környezeti körülmény
értendő.
A felújítás tervezett hossza 1501,94 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók
átépítése és/vagy visszavezetése.
Főpálya főbb mennyiségek: Szegélyépítés: 2999,82 m, Út főpálya Aszfalt:
1230,69 m3.
A korona szélessége: 9,50 m, a burkolattal ellátott szélesség: 7,5 m.
A felújítási munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, a burkolat szélesítése
és új szegélysor építése, a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a
burkolati szélesség 7,50 m-re történő kiépítésével.
A felújítás részeként felújításra és akadálymentesítésre kerül a járda is a teljes
hosszban.
A meglévő zárt rendszerű csapadékcsatorna esetén kismértékű rekonstrukció
történik, illetve a víznyelők átépítése/szintre emelése/áthelyezése szükséges, a
következő főbb mennyiségek szerint: Új gyűjtővezeték építése 21 db
tisztítóaknával: 878 m; víznyelőakna átépítés, építés, szintbehelyezés: 44 db;
Tervezett bekötések: 166 m.
Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat létesül és megtörténik a
peronok átépítése, akadálymentesítése, a következő főbb mennyiségek szerint:
Vasalt betonburkolat építése: 201,06 m3; Térkőburkolat építése: 162,92 m2;
Akadálymentes szegélyelem: 142,5 m
A
gyalogátkelőhelyek
esetén
a
közvilágítás
átépítésre
kerül.

Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi
feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
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Nómenklatúra: 45220000-5, 45233120-6, 45233142-6, 45233228-3, 45233161-5,
45233162-2, 45232450-1, 45232453-2, 45316100-6
3. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb
kivitelezési munkáinak elvégzése
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási szerződést
kíván kötni a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével. A nyertes ajánlattevőnek
generálkivitelezőként kell vállalnia a szerződés tárgya szerinti kivitelezési feladatok
elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
Főbb mennyiségek és építési munkák:
-

-

-

-

A tervezett út meglévő nyomvonal, mely a Debreceni úti csomópont környezetétől
indul, és a Kállói utcáig tart.
Az út besorolása: B.V.C., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ)
megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A B.V.C.
tervezési besorolás alatt Belterületi Mellékút, Gyűjtőút „C” környezeti körülmény
értendő.
A felújítás tervezett hossza 2470,39 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók
átépítése és/vagy visszavezetése.
Főpálya főbb mennyiségek: Szegélyépítés: 5436,06 m, Út főpálya Aszfalt:
2160,89 m3.
A korona szélessége: 9,00 m, a burkolattal ellátott szélesség: 7,00 m.
A 4. sz főút és Tünde utca csomópontjában osztályozós csomópontot, illetve
gyalogosátvezetéssel kiegészített középsziget került megtervezésre. A felújítási
munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, és új szegélysor építése, a
meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a meglévő burkolati szélesség
megtartásával.
Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat létesül, és megtörténik a
peronok átépítése, akadálymentesítése is, a következő főbb mennyiségek szerint:
Vasalt betonburkolat építése: 229,84 m3; Térkőburkolat építése: 290 m2
A burkolat felújítása során a meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer
tisztítóaknáinak fedlap szintbehelyezésére kerülsor, továbbá néhány esetben a
tisztítóakna átépítése is szükséges. A meglévő csapadékvíz gerincvezetékhez
kapcsolódóan új víznyelőaknák kialakítására is sor kerül az utca teljes szakaszán.
Új gerincvezeték nem létesül, csupán a létesítendő víznyelőaknák új
bekötővezetékeinek kiépítésével bővül a hálózat. A meglévő rendszer terhelése,
vízgyűjtő területe nem változik. A tervezett víznyelők kizárólag az egyenletesebb,
gyorsabb vízelvezetés biztosítása érdekében létesülnek. A munkák főbb
mennyiségi adatai a következők: Új gyűjtővezeték építése: 297 m; Akna
szintbehelyezés: 78 db; Akna átépítés: 37 db

Nyertes ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi
feladat teljes körű elvégzése.
Nómenklatúra: 45220000-5, 45233120-6, 45233142-6, 45233228-3, 45232450-1
4.

Ajánlattevő feladata:
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást az ajánlati
felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott mennyiségi és minőségi
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meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és
tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett
megvalósítani. Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzés dokumentumaiban
meghatározott vagy azokból következő valamennyi feladatra, azokra is, amelyeket
esetlegesen a szerződés nem tartalmaz.
5.

A teljesítés időtartama, határideje és helye:
1. rész: Szerződéskötéstől számított 10 hónap
2. rész: Szerződéskötéstől számított 135 naptári nap
3. rész: Szerződéskötéstől számított 135 naptári nap
(Az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjai vonatkozásában az ott „munkanap”-ban
feltüntetett értékek naptári napban értendők és alkalmazandók az ajánlattétel és a
szerződés teljesítése során.)
A fenti időtartamokon belül, illetve határidőkig a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki
átadás-átvételnek meg kell történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és hiánymentes
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával minősül teljesítettnek.
Ajánlatkérő az előteljesítéshez hozzájárulását adja.
A teljesítés helye:
1. rész: Nyíregyháza, Rókabokori út
2. rész: Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák
3. rész: Nyíregyháza, Tünde utca

6.

Többváltozatú ajánlat és részajánlat, közös ajánlattétel:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét biztosítja. Ajánlattevő valamennyi részre, az
egyes részekre külön-külön, az adott részre meghatározott mennyiség egészére tehet
ajánlatot.
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tétel lehetőségét kizárja.
Ajánlattevő csak és kizárólag az ajánlati felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban
meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározásoknak megfelelő tartalmú ajánlatot
terjeszthet elő.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt a tárgyi
közbeszerzési eljárásra vonatkozó konzorciumi megállapodást, amely megfelel
valamennyi alábbi követelménynek:
- a közös Ajánlatevők nevét;
- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;
- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös
ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés
megtörténhet;
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- valamennyi közös ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető),
illetve bontó feltételtől.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a
szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás
nem következhet be. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell
eljárni. Az eljárás vonatkozásában ajánlattevő nem a konzorcium, hanem az egyes közös
ajánlattevők (a Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és
ügyfélképességéről 2010.11.30).

7.

Az ajánlat költségei
7.1.

7.2.

8.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a
közbeszerzés dokumentumaiban vagy vonatkozó jogszabályokban kifejezetten
megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben,
sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése
szerint kezeli.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
8.1.

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely
ajánlat a Kbt. előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után a
Kbt. 71. §-ában foglaltak szerinti kivétellel semmilyen formában - sem
formailag, sem tartalmilag - nem módosítható.

8.2.

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § bekezdése szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.

8.3.

Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége
ajánlata, vagy a közbeszerzés dokumentumai bármely - akárcsak rész kérdésének megváltoztatására sem.

8.4.

A jelen Közbeszerzési dokumentumok részét képező „Regisztrációs lap”
kitöltött és cégszerűen aláírt példányának megküldésével jelezhetik a gazdasági
szereplők az eljárásban részvételi szándékukat. Ajánlatkérő azon gazdasági
szereplőket tekinti érdeklődőknek, akik a „Regisztrációs lap”-ot kitöltve és
cégszerűen aláírva szkennelt formában megküldik az alábbi email címre:
kozbeszerzesiirodabt@gmail.com, és/vagy az alábbi fax számra: +36 52 521
197. Az érdeklődését írásban jelző gazdasági szereplő az érdeklődéssel
egyidejűleg köteles megadni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során
a kapcsolattartó személyét, továbbá olyan használható e-mail címet és
faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat, értesítéseket
küldi az érdeklődést jelző gazdasági szereplőnek. A közbeszerzési
dokumentumok letöltéséről szóló, elektronikus kapcsolattartási adatokat is
Oldal: 9 / 41

,TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb munkák 3 részben

tartalmazó „Regisztrációs lap”-ot haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlattételi
határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, továbbá az ajánlat
részenként ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére
visszaküldött „Regisztrációs lap” másolati példányát. Kérjük a „Regisztrációs
lap” haladéktalan megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az
esetleges kiegészítő tájékoztatást és/vagy a Kbt.-ben előírt egyéb
tájékoztatásokat, értesítéseket ajánlattevőnek megküldhesse! Ajánlattevő
kizárólagos felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem
küldi meg ajánlatkérő részére a letöltésről szóló „Regisztrációs lap”-ot, úgy
ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő
tájékoztatás(oka)t, ilyen esetben ajánlattevőnek kell tájékozódnia a kiegészítő
tájékoztatáskérés(ek)ről és az azokra adott válasz(ok)ról. Az előbbiek
vonatkoznak a Kbt.-ben előírt egyéb további tájékoztatások, értesítések
megküldésére is. Az ajánlattevő késedelmes „Regisztrációs lap” megküldésének
kockázata (pl.: kiegészítő tájékoztatások figyelembe vétele nélkül készült
ajánlat) teljes mértékben az ajánlattevőt terheli (adott esetben az ajánlat
érvénytelensége). Az ajánlatkérő az eljárásnak az ajánlat benyújtását követő
szakaszában a felolvasólapon megadott - közös ajánlattevők esetében a vezető
tagnál rögzített - adatokat veszi figyelembe a további kommunikáció és
kapcsolattartás során.
A jelen pont szerinti kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevő, illetve
közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában
joghatályos közlésnek minősülnek.
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon
meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas,
továbbá, hogy olyan e-mail címet közöljön, melyet rendszeresen figyel, és
megfelelő méretű, rendszeresen ürített tárhellyel rendelkezik, annak érdekében,
hogy az e-mail üzenetek megérkezhessenek. Ugyancsak az ajánlattevő
felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás, illetve a
Kbt.-ben előírt egyéb további tájékoztatás, értesítés időben az arra jogosulthoz
kerüljön.
8.5.

Az ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével írásban kiegészítő információt kérhet, az ajánlatkérő a kért információt szintén
ezen határidőben megadja. Ajánlattevőknek kérdéseiket írásban kell
benyújtaniuk (e-mail és/vagy telefax útján) az eljárást megindító felhívásban
megadott e-mail címen vagy telefax számon. Az egyéb e-mail címre vagy más
faxszámra megküldött kérdést az ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Minden
ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben is el kell juttatni az eljárást megindító
felhívásban meghatározott címre szerkeszthető formátumban.
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul
telefaxon és/vagy e-mailben visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások
kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem
hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul
határidőre. A visszaigazolás elmaradása esetén a kiegészítő tájékoztatás
kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a faxjelentést megkapta, illetve a
megküldés tényét az ajánlatkérő által küldött, a kiegészítő tájékoztatást
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tartalmazó e-mail ajánlatkérő általi elküldése is igazolja önmagában. A jelen
bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak az eljárás során az
ajánlatkérő által küldött bármely egyéb Kbt. szerinti dokumentumra,
tájékoztatásra, értesítésre. Az átvett kiegészítő tájékoztatások minden további
jogcselekmény nélkül az ajánlat részét képezik, azok tartalma a felek közötti
jogviszonyra irányadó.
8.6. Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia, tekintettel arra, hogy az
ajánlatnak minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét
is tartalmaznia kell, amely a dokumentáció bármely - itt külön nem nevesített részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a vállalt szerződéses kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladatra, feltételre,
illetve munkanemre a jelen dokumentáció, illetve annak bármely része tételesen
utal-e, vagy sem. Ajánlattevő nem hivatkozhat a teljesítés során arra, hogy az
ajánlattételi dokumentáció valamely része nem állt rendelkezésére, és ezért az
abban foglaltakat nem tudta figyelembe venni az ajánlata kidolgozása során;
ezért az ajánlattevő kötelessége, hogy meggyőződjön a dokumentáció
teljességéről. Ajánlattevő kötelessége továbbá, hogy teljes ismeretet szerezzen a
megkötendő szerződés teljesítésével kapcsolatos általa fontosnak vélt minden
tényről, körülményről, állapotról az ajánlat benyújtása előtt; ennek elmulasztása
valamennyi következményét az ajánlattevőnek kell viselni, erre a teljesítés során
semmilyen körülmények között nem hivatkozhat. Ajánlatkérő feltételezi, hogy
az ajánlattevő ismeri valamennyi szükséges jogszabályt, kötelező érvényű
műszaki, szakmai előírást, amely az adott időben Magyarország területén
hatályban van, és valamilyen formában befolyásolja, vagy irányíthatja az
ajánlattevő tevékenységét a szerződés teljesítése közben, vagy azzal
kapcsolatban. Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van
az érvényben lévő jogszabályokkal, műszaki szabályozásokkal.
8.7. Kifejezetten felhívjuk ajánlattevő figyelmét az alábbiakra:
- abban az esetben, ha egy adott feladat, rész teljesítésére bevonni kívánt
szakember nem az ajánlattevő alkalmazásában áll (azaz nem áll az ajánlattevő
jogi személlyel munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban), úgy az adott
feladatot, részt alvállalkozásba adni kívánt munkaként/részként kell a Kbt. 66. §
(6) bekezdés szerinti nyilatkozatban feltüntetni.
- abban az esetben, ha az alvállalkozásba adni kívánt fentiek szerint megjelölt
munka/rész egyben lefedi az eljárást megindító felhívásban előírt bármely
alkalmassági követelményt (pl. felelős műszaki vezető), úgy az adott
alvállalkozó (pl. a szakember, vagy a szakembert munkaviszonyban
foglalkoztató szervezet) egyben a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti ún. kapacitás
biztosító szervezet vagy személynek is minősül, és ez esetben a kapacitást
biztosító szervezettel/személlyel kapcsolatban leírt módon kell eljárni és csatolni
az ott előírt dokumentumokat.
Az alvállalkozók bevonásának körében felhívjuk továbbá az ajánlattevő
figyelmét a Kbt. 138. § alábbi lényeges előírásaira, amely kötelezettségek a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt fennállnak!
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8.8. Amennyiben tehát az ajánlattevő az alkalmassági követelmény(ek) igazolása
során ún. kapacitást biztosító más szervezetet/személyt be kíván vonni, úgy az
ajánlattevőnek

9.

-

egyrészt a jelen dokumentáció mellékletét képező „Ajánlattevői nyilatkozat más
szervezet kapacitására támaszkodásról” megnevezésű nyilatkozatmintáját kell
értelemszerűen kitöltenie és ajánlatához csatolnia,

-

másrészt - a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével - csatolnia kell a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:
Az ajánlat benyújtásának határideje:
Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint.
Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a megjelölt
határidőre a megadott címre beérkezett.
Az ajánlat benyújtásának címe: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (113. szoba)
Az ajánlat benyújtásának formája:
Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú példányban, magyar nyelven, illetve a papír alapú
példányról készült 1 (egy) db elektronikus másolati példányban, szkennelt, nem
szerkeszthető formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, kell benyújtani
a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint. A csomagolásra rá kell írni: "Ajánlat - útépítés
Nyíregyháza DK-DNY-i területein- Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig."
Amennyiben a papír alapú és az elektronikus másolati példány eltér egymástól, a papír
alapú, nyomtatott példányban foglaltak az irányadók. Az ajánlat további formai
követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak az irányadóak.

10. Ajánlatok bontása
10.1.

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - a Kbt. 68. § (3)-(4) és
(6) bekezdésében foglaltak szerint - kerül sor.

10.2.

Az ajánlatok bontásakor a Kbt.-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek a
jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.

10.3.

Az ajánlat bontásának helye, ideje:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (113. szoba)
Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint.

10.4.

Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok
az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek ezen időpontig az említett címre
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beérkeztek. Ajánlatkérő a határidő után beérkezett ajánlat csomagolását kizárólag
ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel.
10.5.

Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem
fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom,
forgalomelterelés, eltévedés, parkolási probléma, stb.).

11. Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 2 hónap.
Ajánlatkérő hónap alatt 30 naptári napos időtartamot ért. Felhívjuk az ajánlattevők
figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 2 hónapos ajánlati kötöttség és az ezzel
kapcsolatos Kbt.-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.
12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások
Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának időszakában az
ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos
nem egyértelmű kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek
megfelelően.
13. Kizáró okok
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében irányadó: az
eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az
ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, akivel
szemben a Kbt. 62. (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok hatálya alá tartozik vagy
a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, figyelemmel a Kbt. 74. § (1)
bekezdés előírásaira.
Igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 1. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a
kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek
nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése
alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá. Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok
hiányát a Kr. 8. §-ában foglaltak szerint, nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a Kr. 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.
A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. említett igazolási módok az V. Fejezetnek
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megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői
jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek
megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ára.
A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a
Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően
kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V.
Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások
hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
További feltételek:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az Étv.
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés
követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a
letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét.
A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része
szerint megindított közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján
ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész
„a” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében
szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket
nem is tünteti fel a formanyomtatványban. A nyilvántartásokban szereplés tényének Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti igazolására - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető
szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló
dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési
tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem
szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy
szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
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Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége
fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania.
14. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része
szerint megindított közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5)
bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az
EEKD IV. rész „a” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági
követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD-t.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
G.1. Valamennyi rész tekintetében irányadó: Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1)
bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 19. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a
számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától
(VI.5. pont) visszafelé számított 1 évre (12 hónapra) vonatkozó, az eljárást megindító
felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatát az alábbi tartalommal
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla (számlák) száma,
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen eljárást megindító felhívás feladásának
napját megelőző 1 évben (12 hónapon) belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 30 naptári
napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.
(Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja. A sorbaállítás/sorban állás
fogalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint értendő,
azaz: „a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás
fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba
helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az
ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése
érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval”). Ajánlatkérő
a megszűnt számlaszámok tekintetében a sorbaállítást nem vizsgálja.
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A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (G. 1.) a gazdasági szereplőkre, az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése
alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek. Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (11) bekezdése, a Kr.
19. § (6) és (7) bekezdésében, és a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2
G.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját
megelőző 1 évben (12 hónapon) belül a cégkivonatban szereplő bármelyik pénzforgalmi
számláján 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás fordult elő.
15. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része
szerint megindított közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A Kr. 2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5)
bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az
EEKD IV. rész „a” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági
követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD-t.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
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követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4)
bekezdése és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített, az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a Kr. 22. § (3)
bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az
alábbiakat:
-

a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
az építési beruházás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az
alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
az építési beruházás mennyisége (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az
alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében az ellenszolgáltatás összegéből
történt részesedés aránya;
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, ÉV/HÓ/NAP pontossággal);
a teljesítés helye;
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21.
§ (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével,
akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban
(névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus
elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt.
69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus
nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló
dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles
ajánlattevő igazolni. Az előírt szakmai gyakorlat alátámasztására csatolandó a szakember
szakmai önéletrajzának saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat
alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: a projekt
megjelölése, az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és
befejező ideje (év, hónap pontossággal). Az időben párhuzamos tevékenységek
időtartama csak egyszer számít bele az adott szakember szakmai gyakorlati idejébe.
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai
nyilvántartásban nem szerepel, úgy a szakmai önéletrajz mellett csatolandó az előírt
végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata is.
3. az önéletrajznak az 1. és 2. pont esetében is olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy
az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában
nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen
pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt
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szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak
munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Az adott
szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. Ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa
bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti
érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki
Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a
szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a
szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul
vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember esetében megállapítható, hogy az
előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a
nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének
minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve,
hogy azt az összegezésben megjelölte.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (M.1., M.2). A Kbt. 65. § (7), (9) és (11)
bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67.
§ (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése
alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített
ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt követelményeknek. Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI.
Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (2a) bekezdés a)
pontjában, 21/A §-ában, 22. § (4)-(5), 24. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140.
§ (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóságnak az alkalmassági feltételek
előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) B. 1. pontjának referenciákra vonatkozó része.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) megvalósított, sikeres
műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan mélyépítési referenciával, amely:
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1. rész: legalább 1500 m hosszban út építését;
2. rész: legalább 1500 m hosszban út építését;
3. rész: legalább 1700 m hosszban út építését tartalmazott.
A referencia követelmények több szerződés útján is teljesíthetők, és ugyanazon referencia
igazolás több rész tekintetében is felhasználható. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az
ajánlatában, hogy mely referencia igazolást mely rész tekintetében kéri figyelembe venni.
Az „út”, illetve „útépítés” alatt ajánlatkérő a jelen felhívásban a következő fogalmakat
érti. Út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút),
illetőleg magánterület (közforgalom elől el nem zárt magánút (1988. évi I. törvény 32. §
(1)). Út építése: a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út
kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése; (93/2012. Korm. rend. 2. § 7.
pontja).
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi
szakemberekkel:
Valamennyi rész tekintetében:
-

M.2.1. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 3. rész 2. pontja „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ kategóriájú
felelős műszaki vezetői (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti)
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi
helyen meghatározott végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel,
továbbá útépítési projektekben szerzett, összesen legalább 3 hónap helyszíni
irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. A 3
hónap helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai gyakorlat teljesítése az
adott jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton belül is lehetséges. Az adott
szakember több rész tekintetében is megajánlható.

-

M2.2. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 3. rész 10. pontja „Vízgazdálkodási építmények szakterület” MV-VZ
kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti)
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi
helyen meghatározott végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkező szakemberrel. Az adott szakember több rész tekintetében is megajánlható.

Az 1. és 2. rész tekintetében az előbbieken túl:
-

M.2.3. 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés
fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú
felelős műszaki vezetői (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti)
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi
helyen meghatározott végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel
rendelkező szakemberrel. Az adott szakember több rész tekintetében is megajánlható.

16. Az ajánlatok értékelése
A legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, az alábbiaknak
megfelelően:
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1-3. rész vonatkozásában egyaránt:
Súlyszám
Rész- és alszempont
1. Nettó vállalkozói díj (HUF)
70
2. Szakmai ajánlat: Az alkalmasság igazolására bemutatott M2.1.
pont szerinti szakember útépítési projektekben szerzett helyszíni
20
irányítására, felügyeletére vonatkozó szakmai többlet tapasztalata a
kötelezően előírt min. 3 hónapot meghaladóan (hónap, minimális
értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)
3. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap,
10
legkedvezőbb szintje 24 hónap)
Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 0
pont, felső határa 100 pont, amely minden részszempont esetében azonos.
Az 1. RÉSZSZEMPONT (vállalkozói díj) ESETÉBEN: „A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.
1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás;
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100;
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0;
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő az egyösszegű nettó vállalkozói díjat értékeli az ajánlatok elbírálása során.
Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes
jegypontossággal
határozza meg az értékelési pontszámot.
A 2. RÉSZSZEMPONT (A III.1.3) M2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény
igazolására bemutatott szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra,
felügyeletre vonatkozó szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 3 hónapot
meghaladóan (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) és a
3. RÉSZSZEMPONT (Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0
hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) ESETÉBEN: „A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról" (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.
1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás;
P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin
Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszám.
P max: A pontskála felső határa.
P min: A pontskála alsó határa.
Alegjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ajánlatkérő a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes
jegypontossággal
határozza meg az értékelési pontszámot.
A 2. részszempont esetében az ajánlatban megjelölt M2.1. pont szerinti szakember
útépítési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai
többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 3 hónapot meghaladóan kerül értékelésre.
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Amennyiben ajánlattevő esetlegesen több szakembert mutat be, úgy abban az esetben
ajánlatkérő a legtöbb (legmagasabb hónapszámú) szakmai többlettapasztalattal
rendelkező szakembert veszi figyelembe az értékelés és a bírálat során. Amennyiben
ajánlattevő több azonos, legmagasabb hónapszámú többlettapasztalattal
rendelkező szakembert ajánl meg, úgy abban az esetben az ajánlatkérő azt a
szakembert veszi figyelembe az érékelés és a bírálat során, amelyiket az
ajánlatevő a 18. sz. nyilatkozatminta ajánlatban történő csatolásával sorban
legelsőként megjelölt.
Az értékelési szempontonként az előbbiek szerint megjelölt több szakember közül 1 fő
szakmai többlettapasztalata kerül értékelésre (nincs tehát lehetőség több, az ajánlattevő
által
ugyanazon
szakterületre
megajánlott
több
szakember
szakmai
többlettapasztalatának az összeadására). Amennyiben ajánlattevő által megajánlott
szakember nem rendelkezik útépítési projektekben szerzett helyszíni irányításra,
felügyeletre vonatkozó szakmai többlet tapasztalattal (ez esetben a felolvasó lapon
„0”, azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattevő az adott
szakemberre vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján
előírja, hogy a 24 hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb) megajánlást a maximálisan
kiosztható 100 ponttal értékeli, tehát a jelen részszempontra vonatkozó képletbe abban
az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (24 hónap) helyettesíti be, ha
az ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb A szakember esetében az adott
útépítési beruházás kivitelezési tevékenységének helyszíni irányítására, felügyeletére
vonatkozó tevékenységet fogadja el az ajánlatkérő a szakmai többlet tapasztalat
igazolása tekintetében, azzal, hogy hogy az időben párhuzamos tevékenységek
időtartama csak egyszer számít bele az adott szakember többlet tapasztalati idejébe.
Ajánlatkérő a felolvasólapon megajánlott szakmai többlet tapasztalatot - kivéve, ha
annak értéke „0” (nulla) - szintén a III.1.3) M2.1. pontja szerint csatolt szakmai
önéletrajz alapján vizsgálja, ezért szakmai többlet tapasztalat megajánlása esetén az
önéletrajznak a megajánlott többlet tapasztalatot is alá kell támasztania, az önéletrajzot
ennek figyelembevételével kell elkészíteni.
A 3. részszempont esetében a kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt
kiterjesztett jótállási időtartam kerül értékelésre. Amennyiben ajánlattevő a kötelezően
előírt 36 hónap jótálláson felül kiterjesztett jótállási időtartamot nem vállal (ez esetben
a felolvasó lapon „0” (nulla) értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattevő
az adott részszempontra vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján előírja, hogy a 24 hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb)
megajánlást a maximálisan kiosztható 100 ponttal értékeli, tehát a jelen
részszempontra vonatkozó képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként
meghatározott értéket (24 hónap) helyettesíti be, ha az ajánlat tartalmi eleme ezen
értéknél kedvezőbb
A 2. és 3. részszempont vonatkozásában kizárólag egész hónap ajánlható meg.
17. Szerződéskötés
A szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos
időtartam lejártáig.
18. Fizetési feltételek
Az eljárás valamennyi része tekintetében részenként külön-külön: Az ajánlattétel, az
elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. A szerződés finanszírozása a
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szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című
pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási
intenzitás mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bek. és a 272/2014. (XI.5.) Korm rendelet 1. mellékletének
134/B.1. pontja alapján valamennyi rész esetében a szerződésben foglalt - általános
forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 50%-ának megfelelő összegű
előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Előleg igénylése esetén a nyertes
ajánlattevő a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a
biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, nyertes ajánlattevő az előleg biztosítékaként a
szerződés elszámolható összegének 10%-a és a folyósított előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékben előlegvisszafizetési biztosítékot köteles
nyújtani.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a
műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján 3 (három) darab
részszámlát, valamint 1 (egy) db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint:
- az 1. részszámla benyújtható a vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 25 (huszonöt) százalékos
műszaki készültségét követően;
- a 2. részszámla benyújtható a vállalkozói díj 50 (ötven) százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 50 (ötven) százalékos
műszaki készültségét követően;
- a 3. részszámla benyújtható a vállalkozói díj 75 (hetvenöt) százalékának megfelelő
összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 75 (hetvenöt) százalékos
műszaki készültségét követően;
- a végszámla benyújtható a vállalkozói díj fennmaradó 25 (huszonöt) százalékának
megfelelő összegről a szerződés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a
sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, azaz a
végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárása.
Az előleget egyenlő részletben, a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla
összegéből kell levonni. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz,
továbbá, hogy jelen megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a felek
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák.
Az ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt.
135. § (1)-(3), (5)-(6), (8), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30
31. §-ában - az 1. rész esetében a 32. §-ában is -, és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a
teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt szabályok szerint történik a
szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk.
6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen:
Oldal: 22 / 41

,TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb munkák 3 részben

- 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.);
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
- 2013. évi V. törvény (Ptk.);
- 2011. évi CXCV. törvény (Áht.);
- 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa.)
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
19. A közbeszerzési eljárás nyelve
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot és Ajánlatérő
felszólítására az érintett dokumentumokat magyar nyelven kell beadni, az eljárás során
mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.
Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és
okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolnia. Ajánlatkérő elfogadja a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását. A
fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
20. A dokumentáció
feltételek

fejezeteiben

megfogalmazottak

érvényesülése,

szerződéses

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlati felhívás, a
közbeszerzés dokumentumai, a nyertes ajánlattevő ajánlatának feltételei szerint, az
ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét
arra, hogy a jelen eljárás tárgyalás nélküli eljárás, a közbeszerzési eljárás formájára
tekintettel a szerződés feltételeiről az Ajánlatkérő nem tárgyal.
21. A szerződés biztosítékai
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: a szerződésben meghatározott teljesítési határidő olyan okból történő
késedelmes teljesítése esetére, amelyért ajánlattevő felelős a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/nap. A
késedelmi kötbér legfeljebb 20 napig kerül felszámításra minden késedelmes nap után, a
maximális késedelem elérését az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerződéstől a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül
egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a szerződés szerinti
meghiúsulási kötbérnek, és minden kárának megtérítését követelni.
Meghiúsulási (nem teljesítés esetére járó) kötbér: a szerződés teljesítésének olyan
okból történő meghiúsulása esetére, amelyért ajánlattevő felelős a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Nyertes
ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (ajánlatkérő
döntése alapján). Ezen esetben ajánlatkérő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér
összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető).
A kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a
szerződésszegésért.
Előleg visszafizetési biztosíték: Előleg igénylése esetén az ajánlattevő az előleg
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biztosítékaként a szerződés elszámolható összegének 10%-a és a folyósított előleg
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben előleg-visszafizetési
biztosítékot köteles nyújtani.
Teljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó
vállalkozói díj) 5 %-a a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Jóltejesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó
vállalkozói díj) 5 %-a a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevők az ajánlatban
nyilatkozni kötelesek. (Kbt. 134. § (5) bek.)
Jótállás: 36 hónap + az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótállási időtartam, amelyek
együttesen képezik a szerződéses teljeskörű jótállás időtartamát.
A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
22. További információk:
1. Formai előírások
1.1. Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú példányban, magyar nyelven, illetve a papír
alapú példányról készült 1 (egy) db elektronikus másolati példányban, szkennelt,
nem szerkeszthető formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban,
kell benyújtani a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint. A csomagolásra rá kell írni:
"Ajánlat - útépítés Nyíregyháza DK-DNY-i területein- Tilos felbontani az
ajánlattételi határidő lejártáig." Amennyiben a papír alapú és az elektronikus
másolati példány eltér egymástól, a papír alapú, nyomtatott példányban foglaltak
az irányadók. Az ajánlat további formai követelményeire a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározottak az irányadóak.
1.2. A dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
egyszerű másolatban kérjük benyújtani, a felolvasólap és a Kbt. 66. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével, amelynek eredeti példányát kell az
ajánlathoz csatolni.
2. Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok
2.1. Az ajánlathoz a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell csatolni,
amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. §
(4) bekezdése szerinti információkat.
2.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti
nyilatkozatokat.
2.3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában
foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)
2.4. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a
kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés
tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt
nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
2.5. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése
szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
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módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést. Ajánlatkérő felhívja a t. ajánlattevők figyelmét, hogy
műszaki, szakmai alkalmasság igazolása tekintetében, amennyiben ajánlattevő
más szervezet kapacitására támaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az
ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles csatolni olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
illetve a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet
tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a
szerződés teljesítésében.
2.6. Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
nyilatkozni köteles az ajánlatában arról, hogy az ajánlatban megnevezett
pénzintézet(ek)nél vezet számlát, és az ajánlatban benyújtott pénzintézeti
igazolásokban szereplő számlákon túl egyéb pénzintézetnél pénzforgalmi
számlával nem rendelkezik.
2.7. Az ajánlatban bemutatott referenciák esetében - esetlegesen - a különböző
devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a teljesítés napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,
az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a teljesítés napján
érvényes árfolyam az irányadó.
2.8. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az
ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek)
és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §
(3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni
vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a
letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló
dokumentumot). Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a
részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti
dokumentumok közül a megfelelő) egyszerű másolatban Amennyiben
meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat
szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.
2.9. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
2.10. Ajánlatkérő minden rész tekintetében árazatlan költségvetést is az ajánlattevő
rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a
költségvetés sorrendjét. A szerződés tárgyának azon részének tekintetében,
amelynek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés szerinti,
kellően pontos és érthető leírása nem lehetséges, a műszaki leírás esetlegesen
hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Ilyen
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esetben a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepel,
ennek hiányában is a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
érteni kell. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi
egyéb módosítást (keltezést, aláírást, formázást ide nem értve) eszközöl,
ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
2.11. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve, elektronikus
formátumban (CD/DVD) és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell. Eltérés
esetén a nyomtatott verzió az irányadó.
2.12. Felelősségbiztosítás (valamennyi rész tekintetében irányadó): Ajánlatkérő a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének
feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a
szerződés megkötésének időpontjára a szerződés teljes időtartamára teljes körű
építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg
káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési
összeg: 100 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől
származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége
esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő
felelősségbiztosítását
a
feltételeknek
megfelelően
kiterjeszti.
A
felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni,
melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A
felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő
10 munkanapon belül köteles Ajánlatkérő részére bemutatni és arról egy
másolatot átadni.
3. Egyéb információk
3.1. Aj ánlatkérő az elj árást megindító felhívás IV.2.6. pontj a vonatkozásában (aj ánlati
kötöttség) a 2 hónap alatt 60 naptári napos időtartamot ért, az eljárást megindító
felhívás II.2.7. pontjai vonatkozásában az ott „munkanap”-ban feltüntetett
értékek pedig naptári napban értendők és alkalmazandók az ajánlattétel és a
szerződés teljesítése során.
3.2. Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként
legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton kell letölteni, melyet a Közbeszerzési Dokumentumok részét
képező regisztrációs lap kitöltésével és ajánlatkérő részére - a +36 52 521 197
telefax számra vagy a kozbeszerzesiirodabt@gmail.com címre - történő
visszaküldésével kell igazolni, továbbá az ajánlat részenként ajánlattevőnek
csatolnia kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére visszaküldött „Regisztrációs lap”
másolati példányát.
3.3. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy III.1.2.) és a III.1.3.) szerinti
valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és ezek előírt igazolási módját a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
3.4. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást,
dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolni.
Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok
ajánlattevő általi felelős fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő
felel.
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3.5. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést valamennyi
rész esetén az eljárás nyertesével köti meg, vagy - a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
3.6. A Kbt. 71. § (1) alapján Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3.7. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a irányadó, azzal,
hogy konzultációra, helyszíni bejárásra nem kerül sor.
3.8. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), melyben a
Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni
jogosult képviselőt megjelölni.
3.9. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös
ajánlattevők vonatkozásában.
3.10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében
foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét,
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bek. szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
3.11. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az
ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési
sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
3.12. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e)
pontját valamennyi rész esetében alkalmazza.
3.13. FAKSZ: Bátyi László (00043), Dr. Kardos Norbert (00077).
3.14. A jelen felhívás III.1.3) M2.1) pontjában meghatározott jogosultság meglétét a
szerződéskötés időpontjában ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a
szakemberek a szerződés megkötésekor megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek,
és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a valóságnak megfelelő,
valódi adatokkal. A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet rendelkezései irányadóak.
3.15. A postán feladott ajánlatokat, hiánypótlásokat és egyéb dokumentumokat
illetve az azzal kapcsolatos postai küldeményeket az ajánlatkérő csak akkor tekinti
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az előírt határidőig - a
felhívás IV.2.7.) pontjában megjelölt helyszínen - sor kerül. Az ajánlat,
hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből vagy elirányításából, esetleges késéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
3.16. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) előírásai, illetőleg a
hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései szerint kell eljárni.
23. A munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó előírások
Ajánlattevőnek a Kbt. 73. (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad
tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről
(elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és
Oldal: 27 / 41

,TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb munkák 3 részben

munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály Honlap: ommf.gov.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
tel: 06-42-594-057
fax: 06-42-594-011
E-mail: cziberej@lab.hu
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi
felügyelőségek menüpont alatt található.
Országos Közegészségügyi Intézet
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Pf.: 839
Telefon: +36 1 476 1100
Fax: +36 1 476 1390
E-mail: uh.zstna.iko@gasraktit.iko
Illetve:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Dr. Salzmann Mariann
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
Tel.: 42/501-008
Fax.: 42/501-007
e-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu
Honlap: https://www.antsz.hu/felso menu/rolunk/elerhetosegek
Adózás tekintetében:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és
Vámigazgatóság
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8.
Tel.: +36 (42) 503-200
Fax: +36 (42) 503-214
www.nav.gov.hu
Környezetvédelem tekintetében:
Vidékfejlesztési Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1860 Budapest
Telefon: 06-1-301-4000 Fax: 06-1-302-0408
info@vm.gov.hu
www.vm.gov.hu
Akadálymentesítés tekintetében:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1055 Budapest, Szalay u.10-14
1884 Budapest, Pf. 1.
Központi telefonszám: 06-1- 795-1200
info@emmi.gov.hu
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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További információk beszerezhetőek:
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939)
Fax: +36-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
EBH Hatósági és Jogi Főosztály
Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Tel.: +36-1-224-9100
Fax: +36-1-224-9163
Honlap: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23.
Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu
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II. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA
1. Általános megjegyzések
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzés dokumentumaiban megfogalmazottak a teljesítés alapfeltételeit,
követelményeit határozzák meg.
2. Az ajánlati elemek megadásával kapcsolatos információk (valamennyi rész
esetében)
2.1. Nettó vállalkozói díj (HUF)
A megadott áraknak (az árképzés ajánlattevő által megajánlott paramétereinek)
rögzítettnek kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és
semmilyen hivatkozással az ajánlatban megajánlott paramétereket a szerződés
időtartama alatt nem változtathatja meg. Az ajánlattevők csak forintban (HUF)
tehetnek ajánlatot, és a szerződéskötés, a kifizetések valutaneme is csak ez
lehet. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden
egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára.
Ajánlatát a nettó vállalkozási díjra a közbeszerzési dokumentumok részét
képező költségvetés beárazásával kell megtenni, a felolvasólapon
költségvetés szerinti teljes, munkadíjat és anyagköltséget is magában
foglaló vállalkozói díjat kell feltüntetni.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes
körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési
igényt. Az ár átalányár, mely magában foglalja mindazon munkákat,
feladatokat és azok költségeit, amelyek a jelen eljárás dokumentációjában és a
megkötendő szerződésben rögzített feladatok és feltételek teljes körű,
korlátozásmentes teljesüléséhez, megvalósításához szükségesek, függetlenül a
megvalósítandó
feladat
bármilyen
számszerűsíthető
jellemzőitől,
mennyiségétől stb. Az ár összege a teljes munkára vonatkozik, tartalmaznia
kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős
megvalósításához, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban rögzített
feltételek betartásához szükségesek, különösen - de nem kizárólag - az eljárást
megindító felhívásnak a Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pontjára vonatkozó
részében és a jelen dokumentáció bármely része által meghatározott feladat
teljes körű, korlátozás mentes megvalósítását.
2.2. A 2. részszempont:
Szakmai ajánlat: Az alkalmasság igazolására bemutatott M2.1. pont
szerinti szakember útépítési/útfelújítási projektekben szerzett helyszíni
irányítására, felügyeletére vonatkozó szakmai többlet tapasztalata a
kötelezően előírt min. 3 hónapot meghaladóan (hónap, minimális értéke 0
hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)
Ajánlatkérő az értékelési szempont esetében az ajánlattevő által megajánlott az
eljárást megindító felhívás M2.1. pontja szerinti szakembernek útépítési
projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai
többlet tapasztalatát veszi figyelembe a kötelezően előírt min. 3 hónapot
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meghaladóan. A szakember esetében az adott építési beruházás kivitelezési
tevékenységének helyszíni irányítására, felügyeletére vonatkozó tevékenységet
fogadja el az ajánlatkérő a szakmai többlet tapasztalat igazolása tekintetében,
azzal, hogy hogy az időben párhuzamos tevékenységek időtartama csak
egyszer számít bele az adott szakember többlet tapasztalati idejébe.
Ajánlatkérő a felolvasólapon megajánlott szakmai többlet tapasztalatot kivéve, ha annak értéke „0” (nulla) - szintén az eljárást megindító felhívás
III. 1.3) M2.1) pontja szerint csatolt szakmai önéletrajz alapján vizsgálja, ezért
szakmai többlet tapasztalat megajánlása esetén az önéletrajznak a megajánlott
többlet tapasztalatot is alá kell támasztania, az önéletrajzot ennek
figyelembevételével kell elkészíteni.
Amennyiben ajánlattevő által megajánlott szakember nem rendelkezik építési
projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó szakmai
többlet tapasztalattal (ez esetben a felolvasó lapon „0” (nulla)értéket kell
szerepeltetni), az értékelés során ajánlattevő az adott szakemberre vonatkozóan
0 pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a 24
hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható
100 ponttal értékeli, tehát a jelen részszempontra vonatkozó képletbe abban az
esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket (24 hónap) helyettesíti be,
ha az ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb)
2.3. A 3. részszempont:
Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap,
legkedvezőbb szintje 24 hónap)
Ezen részszempont esetében a kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül
vállalt kiterjesztett jótállási időtartam kerül értékelésre. A megajánlást a
felolvasólapon kell megtenni az ajánlatban.
Amennyiben ajánlattevő a kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül
kiterjesztett jótállási időtartamot nem vállal (ez esetben a felolvasó lapon „0”
„0” (nulla) értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattevő az adott
részszempontra vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1)
bekezdése alapján előírja, hogy a 24 hónap vagy attól kedvezőbb (nagyobb)
megajánlást a maximálisan kiosztható 100 ponttal értékeli, tehát a jelen
részszempontra vonatkozó képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként
meghatározott értéket (24 hónap) helyettesíti be, ha az ajánlat tartalmi eleme
ezen értéknél kedvezőbb)
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III. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
külön mellékletben
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IV.

AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

A nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat az alábbi sorrendben kérjük benyújtani:
(A) Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatok és egyéb dokumentumok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Felolvasólap
Konzorciális megállapodás
A Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja nyilatkozat
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat
A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat kapacitást nyújt szervezet részéről
(adott esetben)
9. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
10. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
11. Nyilatkozat cégadatok változásáról
12. Nyilatkozat pénzforgalmi számlákról
13. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
14. Az előírt igazolások benyújtása helyett ajánlatkérő által figyelembe vehető tényt
vagy adatot tartalmazó nyilvántartások jegyzéke, amelyek megadása az egységes
európai közbeszerzési dokumentációban nem volt lehetséges
15. Árazott költségvetés
16. Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását az eljárást megindító felhívásban
vagy a dokumentációban ajánlatkérő előírta, vagy arra a Kbt., vagy más jogszabály
kötelezi az ajánlattevőt
(B) A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások, nyilatkozatok

17. Kizáró okok hatálya alá nem tartozás igazolása
18. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása
19. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása
20. Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását az eljárást megindító felhívásban, a
dokumentációban vagy az igazolások benyújtására vonatkozó felhívásban
ajánlatkérő előírta, vagy arra a Kbt., vagy más jogszabály kötelezi az ajánlattevőt
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű irat kerül becsatolásra a vonatkozó fordítást - az
eljárás dokumentumaiban meghatározott módon - az idegen nyelvű irat mögé kell becsatolni.
Az ajánlatkérő a jelen dokumentáció részeként nyilatkozat mintákat bocsát az ajánlattevők,
rendelkezésére, hogy segítséget nyújtson az ajánlat összeállításához. Felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a dokumentációban nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum
felsorolása, nyilatkozat mintája szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő felelőssége,
ennek során nem csak az eljárást megindító felhívásban, a kiegészítő tájékoztatásban és a
dokumentációban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó jogszabályi
előírásokat is.
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V. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Sorszám

1
2
3

4

5

6

Megnevezés
AZ AJÁNLATTÉTELKOR BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatokat
- 3a. és 3b. sz. nyilatkozatminta
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában
foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) - 4. sz. nyilatkozatminta
Egységes európai közbeszerzési dokumentum (számozás nélküli nyilatkozatminta)
és adott esetben a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat. - 5. sz.
nyilatkozatminta
Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (A nemleges nyilatkozatot is
csatolni kell) - 6. sz. nyilatkozatminta (adott esetben 6/A, 6/B nyilatkozatminta)
Ajánlatkérő felhívja a t. ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, szakmai alkalmasság
igazolása tekintetében, amennyiben ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet köteles csatolni olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, illetve a referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) az
ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró és az ajánlatban - az ajánlatra való
tekintettel - bármilyen nyilatkozatot tett jogi személy cégjegyzésre jogosult
személy(ek) és/vagy egyéni vállalkozó aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. § (3) bekezdésének megfelelően elkészített aláírás mintáját, illetve egyéni
vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt egyszerű másolatban (vagy a letelepedés
országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot).
Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást
aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a
megfelelő) egyszerű másolatban Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az
ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított
tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást
is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.
Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri
az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. A szerződés
tárgyának azon részének tekintetében, amelynek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása nem lehetséges, a
műszaki leírás esetlegesen hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra,
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra.
Ilyen esetben a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepel,
ennek hiányában is a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
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érteni kell. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb
módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
A közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést), melyben a Kbt.
35. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult
képviselőt megjelölni. (adott esetben) - 2. sz. nyilatkozatminta
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles,
hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e
folyamatban (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!) - 8. sz. nyilatkozatminta.
Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés
van folyamatban, Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi
ajánlattevőnek) a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell
az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást
megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
- 7. sz. nyilatkozatminta
Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) - 9. sz. nyilatkozatminta
Az előírt igazolások benyújtása helyett ajánlatkérő által figyelembe vehető tényt vagy
adatot tartalmazó nyilvántartások jegyzéke, amelyek megadása az egységes európai
közbeszerzési dokumentációban nem volt lehetséges - 10. sz. nyilatkozatminta
Nyilatkozat teljesítési és jólteljesítési biztosítékról. - 11. és 12. sz. nyilatkozatminta

AZ AJÁNLATKÉRŐ FELSZÓLÍTÁSÁRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK
Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról (A nem Magyarországon
12
letelepedett ajánlattevők vonatkozásában) - 13. sz. nyilatkozatminta
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjában rögzített kizáró
13
okok vonatkozásában. - 14. sz. nyilatkozatminta
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a Kbt.
14
62. § (2) bekezdése és adott esetben (1) bekezdés a) és e) pontja vonatkozásában. 15. sz. nyilatkozatminta
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az
ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.
2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum
IV. rész „a” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági
követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai
közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az
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alkalmassági követelményeknek:
Valamennyi rész tekintetében irányadó: Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés
a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja
alapján a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a
számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás
feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított 1 évre (12 hónapra) vonatkozó, az
eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatát
az alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla (számlák) száma,
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen eljárást megindító felhívás feladásának
napját megelőző 1 évben (12 hónapon) belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 30
naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.
(Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja. A sorbaállítás/sorban állás
fogalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint
értendő, azaz: „a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező
fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és
várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet,
amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek
tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi
szolgáltatóval”). Ajánlatkérő a megszűnt számlaszámok tekintetében a sorbaállítást
nem vizsgálja.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az
ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban
ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre
bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend.
2.§ (1) bek. c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum
IV. rész „a” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági
követelményeket nem is tünteti fel a formanyomtatványban. Ha az előírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai
közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek
(ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az
alkalmassági követelményeknek:
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4)
bekezdése és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző 5 évben (60 hónapban)
szerződésszerűen teljesített, az előírt alkalmassági minimumkövetelmények
igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint
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kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
-

a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
az építési beruházás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, amelyekből
az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
- az építési beruházás mennyisége (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az
alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
- közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében az ellenszolgáltatás
összegéből történt részesedés aránya;
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, ÉV/HÓ/NAP pontossággal);
- a teljesítés helye;
- nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
17. sz. és 21. sz. nyilatkozatminta is kitöltendő._____________________________
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21.
§ (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2. szerinti megfelelő pozíció
megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
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1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai
nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell
tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az
elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a
jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű
másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. Az előírt szakmai
gyakorlat alátámasztására csatolandó a szakember szakmai önéletrajzának saját
kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az
alábbi részletezettséggel kell megadni: a projekt megjelölése, az ellátott feladat,
tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap
pontossággal). Az időben párhuzamos tevékenységek időtartama csak egyszer számít
bele az adott szakember szakmai gyakorlati idejébe.
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai
nyilvántartásban nem szerepel, úgy a szakmai önéletrajz mellett csatolandó az előírt
végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata is.
3. az önéletrajznak az 1. és 2. pont esetében is olyan részletezettségűnek kell lennie,
hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen.
Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában
nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a
jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak
munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Az
adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége
esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal,
továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara
névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés
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teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az
ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a
bemutatott szakember esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem
rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel
elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.
§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot
nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az
összegezésben megjelölte. - 18. sz, 19. sz. és-20. sz. nyilatkozatminta
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Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
nyilatkozni köteles az ajánlatában arról, hogy az ajánlatban megnevezett
pénzintézet(ek)nél vezet számlát, és az ajánlatban benyújtott pénzintézeti
igazolásokban szereplő számlákon túl egyéb pénzintézetnél pénzforgalmi számlával
nem rendelkezik - 16. sz. nyilatkozatminta
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Felolvasó lap
(minta)
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c.
projekthez tartozó kivitelezési és egyéb munkák 3 részben”
Ajánlattevő
Közös ajánlattevő
vezető tag1

Ajánlattevő
Közös ajánlattevő tag

Ajánlattevő
Közös ajánlattevő tag

Rövidített név:
Székhelye:
Képviselő neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó közvetlen
(mobil) telefonszáma:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefax:2
e-mail:3

1. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb
kivitelezési munkáinak elvégzése
Ajánlati szempontok
1. Nettó vállalkozói díj (HUF)
2. Szakmai ajánlat: Az alkalmasság igazolására
bemutatott M2.1. pont szerinti szakember
útépítési
projektekben
szerzett
helyszíni
irányítására, felügyeletére vonatkozó szakmai
többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 3
hónapot meghaladóan

Megajánlott érték
Ft

hónap

1 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult
képviselőt megjelölni. Ez a képviselő a felhatalmazott vezető tag (cég vagy magánszemély), tehát mindig az egyik ajánlattevő, és nem
valamely ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője. Ez független attól, hogy a konzorcium képviseletében ténylegesen a
felhatalmazott vezető tag aláírásra jogosult képviselője írhat alá.
2 Az „Ajánlati Dokumentáció” című közbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint!
Az „Ajánlati Dokumentáció” című közbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint!
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3. Kiterjesztett jótállási időtartam

hónap

2. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák
útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése
Ajánlati szempontok
1. Nettó vállalkozói díj (HUF)
2. Szakmai ajánlat: Az alkalmasság igazolására
bemutatott M2.1. pont szerinti szakember
útépítési
projektekben
szerzett
helyszíni
irányítására, felügyeletére vonatkozó szakmai
többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 3
hónapot meghaladóan
3. Kiterjesztett jótállási időtartam

Megajánlott érték
Ft

hónap

hónap

3. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb kivitelezési
munkáinak elvégzése
Ajánlati szempontok
1. Nettó vállalkozói díj (HUF)
2. Szakmai ajánlat: Az alkalmasság igazolására
bemutatott M2.1. pont szerinti szakember
útépítési
projektekben
szerzett
helyszíni
irányítására, felügyeletére vonatkozó szakmai
többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 3
hónapot meghaladóan
3. Kiterjesztett jótállási időtartam

Megajánlott érték
Ft

hónap

hónap

, 2018.

cégszerű aláírás*

* Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén a felolvasólapot vagy a konzorciumi szerződés szerint a közös ajánlattevők (konzorcium)
képviseletére felhatalmazott vezető tagnak (cégnek) vagy a konzorcium összes tagjának kell cégszerűen aláírnia!
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A BIZO TTSÁ G (EU) 2016/7 V ÉG R EH A JTÁ SI RENDELETE
(2016. január 5.)
az egységes európai közbeszerzési dokum entum form anyom tatványának
m eghatározásáról

M ELLÉK LETEI

1. M ELLÉK LET
K itöltési útm utató

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a
hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A
2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan
kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki
kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben
megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó,
alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a
kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb
dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát
megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési
dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III.
rész A. szakaszára1 vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal
egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy
pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő
szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a
közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban
hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban
jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak
egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt2 meg kell adni vagy nem
kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi
igénybe3. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt
közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például
az
ESPD-szolgáltatás
felhasználásával
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html4), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen
fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az
elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági
szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai
közbeszerzési dokumentumot is.5 A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az
1

2
3

4

5

Például hogy annak a gazdasági szereplőnek, akit elítéltek a nemzeti büntető törvénykönyv x, y és z
cikke alapján, erről nyilatkoznia kell a bűnszervezetben vagy pénzmosásban való részvételért kapott
ítélettel kapcsolatos információ kitöltése során...
Kizárási okokra vonatkozó információ.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 71. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését, és a 2014/25/EU
irányelv 88. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdését
Ez a fejlesztés alatt álló előzetes verzió linkje. Amikor rendelkezésre áll a teljes kész verzió, annak
linkje kerül feltüntetésre, vagy egyéb módon elérhető lesz.
Összetettebb a helyzet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások tekintetében, amelyekről a
2014/24/EU irányelv 32. cikke és a 2014/25/EU irányelv 50. cikke rendelkezik, mivel e rendelkezések
igen eltérő valós helyzetekre vonatkoznak.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum bekérése szükségtelen adminisztratív terhet jelentene,
vagy egyéb tekintetben nem lenne helyénvaló 1) ahol csak egy, előre meghatározott résztvevő
lehetséges (a két irányelvet tekintve, a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének b) pontja, (3)
bekezdésének b) és d) pontja, valamint (5) bekezdése, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének c), e),
f) és i) pontja), és 2) a sürgősségi helyzetből adódóan (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke (2)
bekezdésének c) pontja, illetve a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének d) és h) pontja) vagy árutőzsdén
jegyzett és vásárolt áruk esetében az ügylet egyéni sajátosságai miatt (a 2014/24/EU irányelv 32. cikke
(3) bekezdésének c) pontja és a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének g) pontja).

2

eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő
dokumentumokat.
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre
hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU
vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a
szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó
beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)6. Hasonlóképpen a tagállamok
szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak
eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós
szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv7 hatálya
alá tartoznak-e.
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik
ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy
részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.
A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően
vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy - általánosabban - a
kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges
információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja
bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.
A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak,
amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az
információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal,
amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen
lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak
segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren
...) tárolt információ felhasználásával.
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes
európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban
ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható8. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az
egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai
felhasználhatók. Az em lített ESPD -szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági
szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési
dokumentumukat, lehetővé téve szám ukra a felkínált lehetőségek m inden előnyének
kiaknázását (nem utolsósorban az inform áció újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési
eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018.
április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára
elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú
dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek9.

6
7

8
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Másrészt az egységes európai közbeszerzési dokumentum teljes körűen szerepet játszana és azt be
kellene kérni a fennmaradó esetekben, amelyekre az jellemző, hogy egynél több a lehetséges résztvevő,
nincs sürgősségi helyzet, és az ügylethez nem kötődnek egyéni sajátosságok; ez érvényesül a
2014/24/EU irányelv 32. cikke (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése,
valamint a 2014/25/EU irányelv 50. cikkének a), b) és j) pontja tekintetében.
A 2014/24/EU irányelv 74-77. cikke, és a 2014/25/EU irányelv 91-94. cikke.
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós
szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).
Lásd a 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (3) bekezdését.
Pdf fájlként is el tudják készíteni egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, amely elektronikus
úton mellékletként elküldhető. Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők a későbbiekben újra fel tudják
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Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a
gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az
adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok10 részenként
változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell
tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).
A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok11 kiállításáért melyik hatóság
vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos
nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.
Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok
előírhatják12 számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre
korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási
szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti,
körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre
azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a
tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során
megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen
dokumentációt kérnek.
Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett
dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő
hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért
információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor
a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási
szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében,
hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz,
közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat
nyilvántartási számát stb ). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló
95/46/EK irányelvet13 végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó
dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre,
büntetőítéletekre
vagy
biztonsági
intézkedésekre
vonatkozó
adatokat tartalmazó
dokumentumokhoz.
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági
szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított
vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III-V. részben kért adatok
vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos
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használni az információt, a kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelő
elektronikus formában kell elmenteniük (mint pl. .xml).
Ez az eset lehetséges a legkisebb előírt árbevételnél, amelyet ilyen esetekben az egyes részek
legnagyobb becsült értékének függvényében kell megállapítani.
Kivéve, ha az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők jelezték, hogy a követelmények
teljesítéséről az első alkalommal elegendő az általános információ („igen”/„nem”). Erről a lehetőségről
a további magyarázatot lásd lent.
Az ilyen előírások lehetnek általános jellegűek, vagy szorítkozhatnak csak bizonyos helyzetekre, pl.
csak nyílt eljárásoknál, vagy kétszakaszos eljárásoknál csak akkor, amikor minden részvételre
jelentkezőt felhívnak a részvételre.
Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281.,
1995.11.23., 31. o.).
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jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító
szervezet által kibocsátott tanúsítványt.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez
nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot
kell kitöltenie.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez
más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma
mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden
egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat14.
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja - adott esetben
ideiglenes társulás keretében - együttesen vesz részt, a II-V. részben foglalt információk tekintetében
minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell benyújtania.
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének
egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak
kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek
alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól
függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet,
hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás,
amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként
küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja
(biztosítják)15.
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve,
hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai
közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely
lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:
-

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőre vonatkozó inform ációk

-

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

-

III. rész: Kizárási okok:
-

14
15

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv
57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv
80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára
is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek,
dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).

Lásd a II. rész C. szakaszát.
Például, ha az ajánlatot és az azt kísérő egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyílt eljárásban
olyan e-mail útján küldik el, amely a szükséges típusú elektronikus aláírással van ellátva, akkor
előfordulhat, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon további aláírás(ok) nem
szükséges(ek). Az is lehetséges, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon elektronikus
aláírás sem szükséges, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus
közbeszerzési platformba van illesztve, és a platform használatához elektronikus hitelesítésre van
szükség.
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B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó
kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén
alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező.
Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a
2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a
közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy
alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes
tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé
teheti alkalmazásukat.).
C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel
kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek,
amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok
alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1)
bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy
ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy
tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).
D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő
tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok. Jelen eljárásban ezek
a következők:
„62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységétfelfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
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eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerősen korlátozta;
g)
63 közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h)
64 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis
nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel
kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból
kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az
Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb)
65 olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l)
66 harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n)
67 a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben
meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság

7

jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges
döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal
bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve,
ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az
EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a
bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. §
(2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p)
68 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;
q)
69 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem
régebben meghozott határozata megállapította.
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet
hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén
annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének
tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. ”

IV. rész: Kiválasztási kritériumok16:

16

17

18

-

a: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

-

A: Alkalmasság

-

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

-

C: Technikai és szakmai alkalmasság

-

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok17 18

A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (2) bekezdése alapján a közszolgáltató ajánlatkérők - függetlenül
attól, hogy ajánlatkérő szervek-e - eldönthetik, hogy alkalmazzák-e a 2014/24/EU irányelv 58.
cikkében előírt kiválasztási szempontokat (IV. rész, A., B. és C. szakasz).
A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi
vezetési szabványok tekintetében (IV. rész, D. szakasz), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé
kell tenni, mivel a 2014/24/EU irányelv 62. cikke és a 2014/25/EU irányelv 81. cikke lényegében
ugyanaz.
A 2014/25/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdése és 78. cikkének (1) bekezdése értelmében a
közszolgáltató ajánlatkérőknek objektív szabályok és szempontok alapján kell kiválasztaniuk a
résztvevőket. A fent leírtak szerint ezek bizonyos esetekben lehetnek a 2014/24/EU irányelvben előírt
szempontok, vagy lényegileg azonos rendelkezéseket foglalhatnak magukba (lásd a 9. és a 11.
lábjegyzetet). Az objektív szabályok és szempontok azonban szintén vonatkozhatnak egy adott
közszolgáltató ajánlatkérőre vagy egy adott közbeszerzési eljárásra. Az ilyen esetekhez azonban nem
alkalmazható az egységes formanyomtatvány.
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V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése19
VI. rész: Záró nyilatkozat

A 2014/25/EU irányelv nem írja elő kifejezetten a közszolgáltató ajánlatkérők számára az egységes
európai közbeszerzési dokumentum alkalmazását az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők
számának csökkentése tekintetében (V. rész), azonban ezt gyakorlati okoknál fogva lehetővé kell tenni,
mivel a 2014/24/EU irányelv 65. cikke és a 2014/25/EU irányelv 78. cikkének (2) bekezdése előírja,
hogy e részvevők számának bármilyen csökkentését objektív és megkülönböztetésmentes szempontok
vagy szabályok alapján kell végezni.
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2. MELLÉKLET
AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
FORMANYOMTATVÁNYA
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre
vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió
Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra
kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást1 használták az egységes
európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett
vonatkozó hirdetmény2 hivatkozási adatai:
A
Hivatalos
Lap
S
sorozatának
száma
[],
dátum
[],
[]
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

oldal,

Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely
lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük,
hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű
azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [....]
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPDszolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és
kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.__________
A beszerző azonosítása3

Válasz:

Név:

[N yíregyháza
M egyei
Ö nkorm ányzata]

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés
4
ismertetése :

megnevezése

vagy

rövid

2

Város

[TO P-6.1.5-15-N Y 1-2016-00002
Gazdaságfejlesztést és m unkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
N yíregyháza
délkeleti
és
délnyugati
területein c. projekthez tartozó kivitelezési
és egyéb m unkák 3 részben]

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
i

Jogú

[ -- ]

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az
ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók
és más érdekelt felek rendelkezésére.
Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes
tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény.
Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos
előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló

hirdetmény
3

4

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés
esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.
Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját.
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ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási
szám (adott esetben)5:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb
információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Azonosítás:

Válasz:

Név:

[ ]

Héaazonosító
esetben:

szám

(uniós

adószám),

[ ]

adott

[ ]

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb
nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott
esetben, ha szükséges.
Postai cím:

[.......]

Kapcsolattartó személy vagy személyek6:

[.......]

Telefon:

[.......]

E-mail cím:

[.......]

Internetcím (adott esetben):

[.......]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő
középvállalkozás7?

mikro-,

kis-

[] Igen [] Nem

vagy

Csak ha a közbeszerzés fenntartott8: A
gazdasági szereplő védett műhely, szociális
vállalkozás9 vagy védett munkahely-teremtési
programok keretében fogja teljesíteni a
szerződést?
Ha igen,
5
6
7

8
9

[] Igen [] Nem

Lásd a vonatkozó hirdetmény II. 1.1 pontját.
Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.
Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L
124., 2003.5.20., 36.
o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.
Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves
forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a
2 millió eurót.
Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma
és/vagy
éves
mérlegfőösszege
nem
haladja
meg
a
10
millió
eurót;
Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél
kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy
éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.
Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.
Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai
beilleszkedése.
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mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos
helyzetű munkavállalók százalékos aránya?
Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett
munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy
hátrányos helyzetű munkavállalók mely
kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.

[...]

[....]

[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az
elismert
gazdasági
szereplők
hivatalos
jegyzékében,
vagy
rendelkezik-e
azzal
egyenértékű
igazolással
(pl.
nemzeti
(elő)minősítési rendszer keretében)?
Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további
részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben
releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben
töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen
töltse ki és írja alá a VI. részt.
a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy
az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási
vagy igazolási számot:
b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy
tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük,
tüntesse fel:

a) [ . . ]
b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.. ][..][..][..]
c) [ . . ]

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken
a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben
a hivatalos jegyzékben elért minősítést10:
d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt
kiválasztási szempontra kiterjed?
Ha nem:
Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor
töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A.,
B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,
ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési
dokumentumok ezt előírják:
e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a
társadalombiztosítási járulékok és adók
megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az
információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára,
hogy közvetlenül beszerezze azt bármely
tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti
adatbázisából?
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
Részvétel formája:

d) [] Igen [] Nem

e) [] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.. ][..][..][..]
Válasz:

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.
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[] Igen [] Nem

A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt
a közbeszerzési eljárásban?11

Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum
formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen:
a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő
csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus
feladatokért felelős, ...):
b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a
közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő
csoport tagjai:
c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:

a:) [.......]

b): [.......]

c): [.......]

Részek

Válasz:

Adott esetben annak a résznek (azoknak a
részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági
szereplő pályázni kíván:

[ ]

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban
jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

Képviselet, ha van:

Válasz:

Teljes név;
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:

[.......];
[.......]

Beosztás/milyen minőségben jár el:

[.......]

Postai cím:

[.......]

Telefon:

[.......]

E-mail cím:

[.......]

Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre
vonatkozó információkat (a képviselet formája,
köre, célja stb.):

[.......]

C: M ÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Igénybevétel:

Válasz:

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási
kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V.
részben
feltüntetett
kritériumoknak
és
szabályoknak való megfelelés során a gazdasági
szereplő igénybe veszi-e más szervezetek

[]Igen []Nem

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.
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kapacitásait?
Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben
meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki
szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához,
különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági
szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.
Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez
releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott
információkat is12.
D: In f o r m á c i ó k a z o k r ó l

a z a l v á l l a l k o z ó k r ó l , a k i k n e k k a p a c it á s a it a g a z d a s á g i

SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás:

Válasz:

Szándékozik-e a gazdasági szereplő a
szerződés bárm ely részét alvállalkozásba adni
harm adik félnek?

[]Igen []Nem
H a igen, és am ennyiben ism ert, kérjük,
sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
[...]

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az
e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a
III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára)
nézve.

12

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.
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III. rész: Kizárási okok
A: Bü n t e t ő e l j á r á s b a n

h o z o t t ít é l e t e k k e l k a p c so l a t o s o k o k

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:
1.

Bűnszervezetben való részvétel13;

2.

Korrupció14;

3.

Csalás15;

4.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény16;

5.

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása17;

6.

G yerm ekm unka és az em berkereskedelem más form ái18

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt
okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések
szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel
kapcsolatos okok:

Válasz:

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt
vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy
felügyelő testületének tagját, illetve az e
testületek képviseletére, az azokban való
döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó
jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok
valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több,
mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a
közvetlenül meghatározott kizárás időtartama
továbbra is alkalmazandó?

[] Igen [] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai):
[.......][....... ][........][....... ]19

Amennyiben igen, kérjük,20 adja meg a
következő információkat:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok
közül melyik érintett, valamint az ítélet okát
13

14

15

16

17

18

19
20

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat
(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció
elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július
22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB
kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági
szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C
316., 1995.11.27., 48. o.)
A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13 -i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L
164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az
említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.
A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való
felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.
Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről,
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
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(okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül
megállapítja:

b) [.......]
c) A kizárási időszak hossza [.......] és az érintett
pont(ok) [ ]
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság
vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási
adatai): [.......][........][........][....... ]21

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő [] Igen [] Nem
olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási
okok ellenére igazolják megbízhatóságát22
(öntisztázás)?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket23:
B: A d ó f iz e t é s i v a g y

[.......]

a t á r s a d a l o m b iz t o s ít á s i j á r u l é k f iz e t é s é r e v o n a t k o z ó

KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy
fizetése:

társadalombiztosítási

járulék

Válasz:

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes
kötelezettségét
az
adók
és
társadalombiztosítási járulékok megfizetése
tekintetében, mind a székhelye szerinti
országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy
a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez
eltér a székhely szerinti országtól?

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő
információkat:
a) Érintett ország vagy tagállam
b) Mi az érintett összeg?
c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:
1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
-

Ez a határozat
kötelező?

jogerős

és

Kérjük, adja meg az ítélet vagy a
határozat dátumát.
Ítélet esetén, amennyiben erről
közvetlenül rendelkezik,
a
kizárási időtartam hossza:

[] Igen [] Nem

Adók

Társadalombiztosítási
hozzájárulás

a) [.......]
b) [.......]

a) [.......]
b) [.......]

c1) [] Igen [] Nem

c1) [] Igen [] Nem

-

[] Igen
Nem

-

[]

-

[] Igen
Nem

[.......]

-

[.......]

[.......]

-

[.......]

[]

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:

21
22
23

Kérjük, szükség szerint ismételje.
A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.
Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a
magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.
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d)
Teljesítette-e
a
gazdasági
szereplő
kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes
adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az
esetleges kamatokat és bírságokat megfizette,
vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?

c2) [ ...]

c2) [ ...]

d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük,
részletezze: [.......]

d) [] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük,
részletezze: [ . . ]

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok
befizetésére
vonatkozó
dokumentáció
elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a
következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 24
[.......][....... ][........]

C: Fi z e t é s k é p t e l e n s é g g e l , ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g g e l

v a g y sza k m a i

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK25

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási
okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos
szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges
összeférhetetlenség
kötelességszegés

fizetésképtelenség,
vagy
szakmai

A gazdasági szereplő tudomása szerint
megszegte-e
kötelezettségeit
a
környezetvédelmi, a szociális és a munkajog
terén26? (Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pont)

A gazdasági szereplő a következő helyzetek
bármelyikében van-e: (Kbt. 62. § (1) bekezdés c)
pont)
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási
eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti
hasonló eljárás következtében bármely hasonló
helyzetben van27, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli (Kbt.
62. § (1) bekezdés d) pont), vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
Ha igen:

24
25
26

27

Válasz:

[] Igen [] Nem
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan
intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére
igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [ . . ]
[] Igen [] Nem

-

[.......]

-

[.......]

Kérjük, szükség szerint ismételje.
Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.
E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint
Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.
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-

Kérjük, részletezze:

-

Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek
miatt mégis képes lesz az alkalmazandó
nemzeti
szabályokat
és
üzletfolytonossági
intézkedéseket
figyelembe
véve
a
szerződés
teljesítésére28.

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció
pontos
hivatkozási
adatai):
[.......][....... ][........]

[] Igen [] Nem,

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai
kötelességszegést29? (Kbt. 63. § (1) bekezdés b)
pont)
Ha igen, kérjük, részletezze:

[.......]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:
[.......]
[] Igen [] Nem

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny
torzítását célzó megállapodást más gazdasági
szereplőkkel? (Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o)
pont)
Ha igen, kérjük, részletezze:

[...]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [ . . ]

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek
bármilyen összeférhetetlenségről30 a
közbeszerzési eljárásban való részvételéből
fakadóan? (Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont)
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely
hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az
ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a
közbeszerzési eljárás előkészítésében? (Kbt. 62.
§ (1) bekezdés m) pont)

[] Igen [] Nem

28

29

30

[...]

[...]

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban fölsorolt esetek
valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége
nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.
Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatározásait.
A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek
szerint.
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Ha igen, kérjük, részletezze:

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely
korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy
ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés
vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti
megszüntetését vagy az említett korábbi
szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést
vagy egyéb hasonló szankciókat? (Kbt. 63. § (1)
bekezdés c) pont)
Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[...]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó
intézkedéseket?
[] Igen [] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket: [ . . ]

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a
következőket? (Kbt. 62. § (1) bekezdés i) és h)
pont)
a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a
kiválasztási kritériumok teljesülésének
ellenőrzéséhez szükséges információk
szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,
b) Nem tartott vissza ilyen információt,
c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat
(Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pont), és
d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan
bizalmas információkat megszerezni, amelyek
jogtalan előnyöket biztosítanának számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból
olyan félrevezető információkat szolgáltatni,
amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a
kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó
döntéseket.
D: E g y é b , a d o t t

[] Igen [] Nem

esetben a z a já n la tk ér ő szer v v a g y a k ö zszo lg á lta tó a já n la tk ér ő

TAGÁLLAMÁNAK NEMZETT JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán
nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény
vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus
formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő

[] Igen [] Nem
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(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokumentáció pontos
hivatkozási adatai):

információkat:

[

Kbt. 62. § (1) bekezdés ag) pont, Kbt. 62. § (2) bekezdés az (1)
bekezdés ag) pontja kapcsán
Kbt. 62. § (1) bekezdés ah) pont, Kbt. 62. § (2) bekezdés az (1)
bekezdés ah) pontja kapcsán
Kbt.
Kbt.
Kbt.
Kbt.
Kbt.
Kbt.
Kbt.

62.
62.
62.
62.
62.
62.
62.

§
§
§
§
§
§
§

(1) bekezdés e) pont
(1) bekezdés f) pont
(1) bekezdés g) pont
(1) bekezdés k) pont
(1) bekezdés l) pont
(1) bekezdés p) pont
(1) bekezdés q) pont

A nemzeti kizáró okok a következők:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre
jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a
bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a
továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.)
szerinti
bűnszervezetben
részvétel,
ideértve
a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással
üzérkedés,
befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk.
szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás,
európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a
Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti
terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás,
bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás,
valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti
emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt
korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett
eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás
elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene
indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben
van;
31

Kérjük, szükség szerint ismételje.
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][

II

]

31

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét
felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban
bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős
bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2)
bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
g) 63 közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2)
bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra
került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság
által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) 64 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot
tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás
tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról
hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása
mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a
Döntőbizottság
határozatának megtámadására
irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem
régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a
továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni
az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az
ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az
ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis
adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben
általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett
volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának
nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott
eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy
koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett
közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a
Gazdasági
Együttműködési
és
Fejlesztési
Szervezet
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében
említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy
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nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása
van a közbeszerzés terén,
kb) 65 olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)—b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több,
mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel
fennáll;
l) 66 harmadik országbeli állampolgár Magyarországon
engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság
által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált
közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény
szerinti
közrendvédelmi
bírsággal
sújtott
jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a
közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból
eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem
lehet más módon orvosolni;
n) 67 a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és
végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban
vagy a
versenyfelügyeleti
határozat
megtámadására
irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában
megállapított
és
bírsággal
sújtott
jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy
bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította
és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a
gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és
versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a
Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az
EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A.
§ (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó
feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. §
(2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) 68 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget
nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált
közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási
per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;
q) 69 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy
koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a
Döntőbizottság
határozatának megtámadására
irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem
régebben meghozott határozata megállapította.
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(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja,
cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja,
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek
megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan
személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős
ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény
miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb
az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény
elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga
szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve
az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező
személy volt.

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak,
tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket?
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az
intézkedéseket:

[] Igen [] Nem

[ ....... ]

IV. rész: Kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontokat illetően (a szakasz vagy e rész A-D szakaszai), a gazdasági szereplő
kijelenti a következőket:
a: A z

ö s s z e s k iv á l a s z t á s i s z e m p o n t á l t a l á n o s j e l z é s e

A gazdasági szerep lő n ek csak ezt a m ezőt kell kitö lten ie a b b a n az esetben, h a az
a já n la tk é rő szerv vagy a közszolgáltató a já n la tk é rő a von atk o zó h ird etm én y b e n vagy a
h ird etm én y b e n h iv a tk o zo tt közbeszerzési d o k u m e n tu m o k b a n jelezte, hogy a g azdasági
szereplő szo rítk o zh at a IV. rész a szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely
további szakaszát ki kellene töltenie:
Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése

Válasz:

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:

[] Igen [] Nem

A: A l k a l m a s s á g

sza k m a i t e v ék en y ség vég zésér e

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Válasz:

Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére
Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti
tagállamának vunatkuzó sz ak^mai '"agy
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cégnyilvántartásába32:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.......][....... ][........]

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló
szerződéseknél:
A gazdasági szereplőnek meghatározott
engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy
meghatározott szervezet tagjának kell e lennie
ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési
helye szerinti országban az adott szolgáltatást
nyújthassa?

[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és
jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik e
ezzel: [ ...] [] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.......][....... ][........]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
B: Ga z d a s á g i é s

pénzüg yi helyzet

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Gazdasági és pénzügyi helyzet

Válasz:

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves
árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
pénzügyi évben a következő:
És/vagy
1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele
a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban előírt számú
évben a következő33-^):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

év: [.......] árbevétel:[....... ][.]p én zn em
év: [.......] árbevétel:[....... ][.]p én zn em
év: [.......] árbevétel:[....... ][.]p én zn em

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”)
árbevétele a szerződés által érintett üzleti
területre vonatkozóan, a vonatkozó
hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott módon az
előírt pénzügyi évek tekintetében a következő:
Es/vagy
2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele
a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy
a közbeszerzési dokumentumokban előírt
számú évben a következő34:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan

év: [.......] árbevétel:[....... ][.]p én zn em
év: [.......] árbevétel:[....... ][.]p én zn em
év: [.......] árbevétel:[....... ][.]p én zn em

(évek száma, átlagos árbevétel):
[.......],[...... .][...]penznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.......][....... ][........]

(évek száma, átlagos árbevétel):
[.......],[...... .][...]pénznem
(inleinelum, a kibocsátó hatóság vagy testület, a

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek
egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kellfelelniük.
Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.
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elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.......][....... ][........]

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus)
árbevételre vonatkozó információ nem áll
rendelkezésre a kért időszak egészére
vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági
szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az
időpontot, amikor megkezdte üzleti
tevékenységét:
4) A vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
pénzügyi m utatók 35 tekintetében a gazdasági
szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k)
tényleges értéke(i) a következő(k):

(az előírt mutató azonosítása—x és y36 aránya—és
az érték):
[.......], [........

r

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokum entáció pontos hivatkozási
adatai): [.......][........][........]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[.......],[........][...]penznem

5) S zakm ai felelősségbiztosításának
biztosítási összege a következő:
H a a vonatkozó inform áció elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy
testület, a dokum entáció pontos hivatkozási
adatai): [.......][........][........]

6 ) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi
követelmények tekintetében, amelyeket a
vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági
szereplő kijelenti a következőket:
Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen
meghatározott vonatkozó dokumentáció
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük,
adja meg a következő információkat:

C: T e c h n ik a i é s

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.......][....... ][........]

szak m ai a lk a lm a ssá g

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az
érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a
vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó
közbeszerzési szerződések esetében:
A referencia-időszak folyamán38 a gazdasági

Evek száma (ezt az időszakot a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
határozzák meg): [ . ]

35

P l. a z e s z k ö z ö k é s a f o r r á s o k a rá n y a .

36

P l. a z e s z k ö z ö k é s a f o r r á s o k a rá n y a .

37

K é r jü k , s z ü k s é g s z e r in t is m é te lje .
A z

a já n la tk é rő

sz erv e k

n em

tö b b ,

m in t

ö t

év et

ta p a s z ta la to t.
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írhatnak elő,

és

elfogadhatnak

ö t

évnél

régebbi

következőket végezte:
Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére
és eredményére vonatkozó dokumentáció
elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük,
adja meg a következő információkat:

dokumentáció pontos mv atkozási adatui^
[.......][....... ][........]

1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
Évek—száma—(ezt—az—időszakot—a vonatkozó
hirdetmény vagy a köz
határ ozzák meg): [... ]

szereplő u ^meghaturozon típusokon ueiQ^^
köveikező iőuu szállításokat végezte, » ag j^
következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A
lista elkészítésekül kérj ük, tüntesse lerriE
összegeket, a dátumokat és a közületi vagy

2)

a

gazdasági

szer eplő

a

Leírás

összegek

dátumok

megrendelők

[[.......]]

köv etkezü

veheti igény be, különös tekintettel a minőség
enenor zésér t
felelős
szakember ekr e
vagy
szervezetekre:
Építési uer unázás! a vonatkozó közueszerzési
szerződések esetében a gazdasági szereplő a
kö vetkező
szakembereket
vagy
műszaki
szer vezeteket
veheti
igény be
a
munka
elvégzéséhez:
[[.......]]

3 ) aa gazdasági szereplő a aminőség biztosítása

éruekéuen a következő műszaki hátterei veszi
létesítményei a következők:
i) aa ^^ü-zü.ü'sá'^^i szereplő ü' köv etivező ell^tt^tsil^t^tc
irány itási és ellenőrzési rendszereket tudja
ü'I^vü^
i^^iü'z^h ü' szerződés teljesítése surán:
5) Összetett leszállítandó term ékek vagy
teljesuenuő szolgáltatások, vagy rendkívuti
esetben— különleges célra szolgáló term ékek
vagy szolgáltatások esetében:
a gazdasági szereplő tenetőv é teszi ter melési

[[.......]]

[] Igen [] Nem

szükséges, a rendelkezésére álló tanulm ányi és

39

40

41

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél
régebbi tapasztalatot.
Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig
a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.
Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a
gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe
veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési
dokumentumot kell kitölteni.
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kutatási eszközökre és minőségellenőrzési
intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok42
elvégzését.
6 ) A következő iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel rendelkeznek:
a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt
követelményektől függően)
b) Annak vezetői személyzete:

a) [.......]

b) [.......]

7) A gazdasági szereplő a következő
környezetvédelmi intézkedéseket tudja
alkalmazni a szerződés teljesítése során:
8 ) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai
állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó
három évre vonatkozóan a következő volt:

Ev, átlagos statisztikai állományi létszám:
[.......],[........],
[.......],[........],
[.......],[........],
Ev, vezetői létszám:
[.......],[........],
[.......],[........],
[.......],[........]

9) A következő eszközök, berendezések vagy
műszaki felszerelések fognak a gazdasági
szereplő rendelkezésére állni a szerződés
teljesítéséhez:
10) A gazdasági szereplő a szerződés következő
részére (azaz százalékára) nézve 43kíván esetleg
harmadik féllel szerződést kötni:
11 ) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:
A gazdasági szereplő szállítani fogja a
leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat,
leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell
hitelességi tanúsítványnak kísérnie;
Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá
kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az
előírt hitelességi igazolásokat.
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:

[] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.......][....... ][........]

12 ) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési
szerződés esetében:

[] Igen [] Nem

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a
szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy
részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a
teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai
közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.
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Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági
szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a
hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos
minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által
kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki
leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű
hivatkozással igazolják a termékek
megfelelőségét?
Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek
okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök bocsáthatók rendelkezésre:
Ha a vonatkozó információ elektronikusan
elérhető, kérjük, adja meg a következő
információkat:
D: M in ő s é g b iz t o s ít á s i r e n d s z e r e k

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.......][....... ][........]

és k ö r n y ezetv éd elm i v e z e t é si sza bv á n y o k

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a
minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő
szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.
Minőségbiztosítási
rendszerek
környezetvédelmi vezetési szabványok

Válasz:

és

Be tud e nyújtani a gazdasági szereplő olyan,
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítj a, hogy a gazdasági szereplő egy es
^meghatái ozott
m inőséguiz tusítási

LJ igen [J Nem

lőgy aiékussággal
élőik szármára biztosított
hozzáférésé! e vonaikozó szabv ány okai is.
[.......] [........]
okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási
eszközök
bocsáthatók
i endelkezésre
a
^minőségbiztosí tusi
i endszer t
ille tőexx:
xxa a vonatkozó ixxlőlxxxáció elekuonikuja^l
információkat:
Be mu e ny újtani a gazdasági szereplő olyan,
független testület által kiállított igazolást, amely
tanúsítj a, hogy a gazdasági szereplő az előír t
környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy
szabványoknak megfelel?

(imemetcím, a kibocsátó hatóság vagy testme
dokumentáció pontos hiv atkozási adatar^
[.......][....... ][........]
LJ igen [J Nem

[.......] [........]
eszközök bocsáthatók i enuelkezés^e^
környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy
(imemetcím, a ki bocsátó hatóság vagy testme t, a
xxa a vonatkozó ixxlőlxxxáció elVkuoniffujnn
r[.......][.......
ír
ír
i
][........]
információkat:
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A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az
ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő m eghatározta az ajánlattételre vagy a
párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére
alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az
információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok
típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a
hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség
esetében:
A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
A számok csökkentése

Válasz:

A gazdasági szereplő a következő módon felel
meg a részvételre jelentkezők számának
csökkentésére
alkalmazandó
objektív
és
megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy
szabályoknak:
Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb
igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel
mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő
rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások
valamelyike elektronikus formában rendelkezésre
áll44, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a
következő információkat:

[....]

[] Igen [] Nem 45

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a
dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[ . . ] [ . . ] [ . . ] 46

VI. rész: Záró nyilatkozat
Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II-V.
részben megadott információk pontosak és helytállóak.
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek)
lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:
a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy
bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül
hozzájusson a kiegészítő iratokhoz47, vagy
b) Legkésőbb 2018. április 18-án
az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató
ajánlatkérőnek m ár birtokában van az érintett dokumentáció.
Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy
közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a
megfelelő
rész/szakasz/pont
azonosítása]
alatt
a
TO P-6.1.5-15-N Y 1-2016-00002
44
45
46
47

48

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
Kérjük, szükség szerint ismételje.
Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv
vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a
hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától
függően.
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G azdaságfejlesztést és m u n k a e rő m obilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
N yíregyháza délkeleti és d éln y u g ati te rü lete in c. p ro jek th ez ta rto z ó kivitelezési és egyéb
m u n k á k 3 részb en A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,
A hirdetm ény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [a
közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában
közzétett hirdetményre,
hivatkozási
szám)]
céljára megadott információkat igazoló
dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és - ahol megkívánt vagy szükséges - aláírás(ok): [.......]

30

NYILATKOZATMINTÁK
A jelen „N yilatkozatm inták” m egnevezésű közbeszerzési dokumentum az ajánlattételt segíti.
Eredm ényes ajánlattételének segítése és m egkönnyítése érdekében ajánlott nyilatkozatm inták
kerültek kiadásra elektronikus (szerkeszthető) formátumban. A zok változatlan formában
történő felhasználása az ajánlattétel során ajánlott, de nem kötelező!
Tájékoztatjuk Önt, hogy az eljárás eredm ényeként m egkötendő szerződés nyertessége esetén a
felolvasólapon rögzített adatok (szerződést kötő m ásik fél adatai, kapcsolattartási pontok, stb.)
alapján kerül kitöltésre.
Felhívjuk a figyelm ét arra, hogy a nyilatkozatok nem kizárólag a jelen dokum entáció
m ellékletét képező ajánlott m inták szerinti formában nyújthatók be, azok kizárólag tájékoztató
jellegűek. A m ellékelt iratm inták felhasználását megelőzően kérjük, hogy azok tartalm át a
m indenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokkal és az eljárást m egindító
felhívás/közbeszerzési
dokum entum ok
előírásaival
egyeztetni
szíveskedjék.
Ennek
elmaradásából eredő hiányosságokért, vagy egyéb hibákért a felelősség teljes m értékben az
Aj ánlattevőt terheli!
A fentiekre tekintettel A jánlatkérő a m ellékelt iratm inták felhasználásából eredő esetleges
érvénytelen ajánlattétel vonatkozásában teljes felelősségét kizárja!
K érjük a fentiek szíves tudom ásul vételét!
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I. R É S Z
A Z A JÁ N L A T T É T E L K O R B E N Y Ú JT A N D Ó N Y IL A T K O Z A T O K
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1. sz. nyilatkozatminta

Felolvasó lap
N y íreg y h áza M egyei Jo g ú V áros
„TO P-6.1.5-15-N Y 1-2016-00002 G azd aság fejlesztést és m u n k a e rő m obilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés N y íreg y h áza d élkeleti és d éln y u g ati te rü le te in ” c.
p ro jek th ez ta rto z ó kivitelezési és egyéb m u n k á k 3 részb en
Ajánlattevő
Közös ajánlattevő
vezető tag 1

Ajánlattevő

Ajánlattevő

Közös ajánlattevő tag

Közös ajánlattevő tag

Rövidített név:
Székhelye:
Képviselő neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó
közvetlen (mobil)
telefonszáma:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefax :2
e-mail:3

1. rész:

V állalkozási szerződés, N y íregyháza, R ó k a b o k o ri ú t
kivitelezési m u n k á in a k elvégzése

A já n la ti szem p o n to k
1. N ettó vállalkozói díj (H U F)
2. S zakm ai a já n la t: Az alk alm asság ig azo lására
b e m u ta to tt M 2.1. p o n t szerin ti szak em b er útép ítési
p ro je k te k b e n
szerzett
helyszíni
irá n y ítá s á ra ,
felügyeletére
v o n atk o zó
szak m ai
tö b b let
ta p a sz ta la ta a kötelezően elő írt m in. 3 h ó n ap o t
m eg h alad ó an
3. K ite rje sz te tt jó tá llá si id ő ta rta m

útép ítési és

egyéb

M e g ajá n lo tt é rté k
Ft

h ó n ap

h ó n ap

1 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. Ez a képviselő a felhatalmazott vezető tag (cég vagy magánszemély), tehát mindig az egyik ajánlattevő, és nem valamely
ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője. Ez független attól, hogy a konzorcium képviseletében ténylegesen a felhatalmazott vezető tag
aláírásra jogosult képviselője írhat alá.
2 Az „Ajánlati Dokumentáció” című közbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint!
3 Az „Ajánlati Dokumentáció” című közbeszerzési dokumentum I. 8.4 . pontja szerint!
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2. rész: V állalkozási szerződés, N y íregyháza, D erkovits, Legyező és D ugonics u tc á k
útép ítési és egyéb kivitelezési m u n k á in a k elvégzése
A já n la ti szem p o n to k
1. N ettó vállalkozói díj (H U F)
2. S zakm ai a já n la t: Az alk alm asság ig azo lására
b e m u ta to tt M 2.1. p o n t szerin ti szak em b er útép ítési
p ro je k te k b e n
szerzett
helyszíni
irá n y ítá s á ra ,
felügyeletére
v o n atk o zó
szak m ai
tö b b let
ta p a sz ta la ta a kötelezően elő írt m in. 3 h ó n ap o t
m eg h alad ó an
3. K ite rje sz te tt jó tá llá si id ő ta rta m

M e g ajá n lo tt é rté k
Ft

h ó n ap

h ó n ap

3. rész: V állalkozási szerződés, N y íregyháza, T ü n d e u tc a útép ítési és egyéb kivitelezési
m u n k á in a k elvégzése
A já n la ti szem p o n to k
1. N ettó vállalkozói díj (H U F)
2. S zakm ai a já n la t: Az alk alm asság ig azo lására
b e m u ta to tt M 2.1. p o n t szerin ti szak em b er útép ítési
p ro je k te k b e n
szerzett
helyszíni
irá n y ítá s á ra ,
felügyeletére
v o n atk o zó
szak m ai
tö b b let
ta p a sz ta la ta a kötelezően elő írt m in. 3 h ó n ap o t
m eg h alad ó an
3. K ite rje sz te tt jó tá llá si id ő ta rta m

M e g ajá n lo tt é rté k
Ft

h ó n ap

h ó n ap

, 2018.

cégszerű aláírás*

* Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén a felolvasólapot vagy a konzorciumi szerződés szerint a közös ajánlattevők (konzorcium)
képviseletére felhatalmazott vezető tagnak (cégnek) vagy a konzorcium összes tagjának kell cégszerűen aláírnia!
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Regisztrációs lap

A ján lattev ő a d a ta i
A lulírott gazdasági

szereplő,

a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló

G azdaságfejlesztést és

közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és

délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben ” tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában érdeklődésünket jelezzük jelen „Regisztrációs adatlap”
hivatalos megküldésével.
Rövidített név:
Székhely:
Képviselő neve:
K apcsolattartó neve:
K apcsolattartó közvetlen
(mobil) telefonszáma:
Cégjegyzékszám:
Központi céges telefon:
Telefax:
e-mail:
N yilatkozat
Jelen „Regisztrációs adatlap” hivatalos aláírásával nyilatkozom , hogy a közbeszerzési
dokum entum okat hiánytalanul átvettem/letöltöttem, valamennyi dokumentum olvasható.
K ötelezettséget vállalok a fent rögzített kapcsolattartási pontok elérhetősége vonatkozásában.
K ötelezettséget vállalok továbbá arra, am ennyiben az adataim ban változás állna be, azt jelen
„Regisztrációs

adatlap”

m egküldésével

azonos

módon,

haladéktalanul

közlöm

az

Ajánlatkérővel.
Kelt.:

CÉG SZERŰ ALÁÍRÁS

F IG Y E L E M ! A „R egisztrációs la p ” -ot kitöltve és cégszerűen a lá írv a szk en n elt fo rm á b a n
kell m egk ü ld en i az alá b b i em ail cím re: k o zb eszerzesiiro d ab t@ g m ail.co m , és/vagy az
alá b b i fax szám ra : +36 52 521 197!
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Konzorciális megállapodás
2. sz. nyilatkozatminta

I.

SZERZŐD Ő FE L E K

Jelen konzorciális m egállapodás az alábbi felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel jö n létre. Szerződő felek:
A ján lattev ő
K özös ajánlattevő
vezető tag

A ján lattev ő
K özös ajánlattevő
tag

A ján lattev ő
K özös ajánlattevő
tag

Rövidített név:
Székhelye:
Képviselő neve:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszám laszám :

II. A K Ö Z Ö S A JÁ N L A T T É T E L I S Z E R Z Ő D É S C É L JA
A „TO P-6.1.5-15-N Y 1-2016-00002 G azd aság fejlesztést és m u n k a e rő m obilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés N y íreg y h áza délkeleti és d éln y u g ati te rü le te in ” c. p ro jek th ez
ta rto z ó kivitelezési és egyéb m u n k á k 3 részb en tárgyú közbeszerzési eljárásban való közös
részvétel, nyertesség esetén a vonatkozó szerződés közös teljesítése a jelen m egállapodásban
rögzített feltételek mellett.

III. F E L A D A T M E G O S Z T Á S 4
< < < . . . >>>

IV . K Ö Z Ö S A JÁ N L A T T E V Ő K N Y IL A T K O Z A T A I
K özös ajánlattevők egybehangzóan és korlátozás/különvélem ény nélkül egybehangzóan
m egállapodnak abban, hogy valam ennyien egyetem legesen lesznek jogosítva és kötelezve a
közbeszerzési eljárás eredm ényeképpen m egkötésre kerülő szerződés teljesítésére.
K özös ajánlattevők egybehangzóan és korlátozás/különvélem ény nélkül egybehangzóan
m egállapodnak abban, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás során
tett ajánlatukban foglaltak teljesítésére és a közbeszerzési eljárás eredm ényeként m egkötendő
szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges m unkák megvalósításáért.

4 Annak meghatározása, hogy mely feladatokat kötelesek ajánlattevők külön-külön és melyeket együttesen elvégezni. Így különösen a
közös ajánlattevők tagjainak egyes feladatait és a tervezési díjból való részesedésük %-os mértékét.
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A közbeszerzési eljárás részvételi/ajánlattételi szakaszában és annak eredm ényeképpen
m egkötésre kerülő szerződés teljesítése során teljes jogkörű kizárólagos közös képviseletre
jogosult a közös ajánlattétel vezető tagja (annak mindenkori képviseletre jogosultjai útján).
Ezen m eghatalm azás kiterjed az ajánlat és kapcsolódó dokum entum ok (pl.: hiánypótlás,
felvilágosítás megadása); nyertes ajánlattétel esetén a szerződés és annak esetleges módosításai
aláírására.
Szerződő felek m egállapodnak abban, hogy a konzorciális megállapodás annak aláírásával
érvényes és hatályos, továbbá hatálya, teljesítése, alkalm azhatósága vagy végrehajthatósága
nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve felbontó feltételtől.
V.

K Ö Z Ö S A JÁ N L A T T E V Ő K E G Y É B M E G Á L L A P O D Á S A I

< < < ...> > > 5
Jelen m egállapodást szerződő felek, m int akaratukkal m indenben megegyezőt, a fejlécben
hivatkozott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan - közös értelm ezést követően - cégszerűen
írnak alá.

K elt:
<<<Aláírások>>> 5

5 pl.: az ajánlat aláírása módjának ismertetése
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3a. sz. nyilatkozatminta
K özös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni!
A nyilatkozat eredeti példánya csatolandó!
A nyilatkozatot részenként kell benyújtani!

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
A lulírott ________________________
[ajánlattevő

neve]

AJÁ N LA TTEV Ő

(a

[képviselő

továbbiakban

nevében

a

neve],

m int

AJÁN LA TTEV Ő )

a ________________________

aláírásra jogosult

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

képviselője,

G azdaságfejlesztést

és

m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és
délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési e ljá rá s___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy
a) m egvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és a Kbt. szerinti dokum entum ainak a
feltételeit, valam int m inden további feltételt, amely az eljárás során a Kbt. 56. §-a szerinti
kiegészítő tájékoztatás(ok)ban szerepelt, az ajánlattételi felhívás és a Kbt. szerinti
dokum entum ainak hiánytalan rendelkezésre állását ezennel is igazoljuk. Valamennyi
formai és tartalm i követelmény, utasítás, kikötés és m űszaki leírás gondos áttekintése után
és azok ismeretében, a meghirdetett feltételeket tudom ásul véve teszünk ajánlatot a fent
m egjelölt

közbeszerzési

ajánlattevő

kiválasztásra

eljárásban.
kerülünk,

Kijelentjük,
a

hogy

szerződésnek

amennyiben,
az

m int

ajánlattételi

nyertes

felhívásban

m eghatározott időpontban történő aláírására, szerződésszerű m aradéktalan teljesítésére az
ajánlatunkban m eghatározott díjért (ellenszolgáltatásért) - amely átalányár, és magában
foglalja a dokum entáció bárm ely része által m eghatározott m űszaki tartalom , feladat,
kötelezettség teljes körű, korlátozás mentes m egvalósítását - a jelen nyilatkozattal
kötelezettséget vállalunk.

Kijelentjük, hogy am ennyiben, m int nyertes ajánlattevő

kiválasztásra kerülünk, a szerződést az ajánlatban m eghatározott ellenértékekért és
vállalásokért szerződésszerűen teljesítjük;
b) tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján m egkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredm ényeként m egkötött szerződés
teljesítése során;
c) kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció által kért és az általunk
benyújtott dokum entum ok valós inform ációkat tartalm aznak;
d) elfogadjuk az eljárás közbeszerzési dokum entum ainak részét képező szerződéstervezetet,
szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául;
e) am ennyiben
megkötjük,

nyertes
és

a

A jánlattevőnek

nyilvánítanak

szerződést teljesítjük
8

az

bennünket,

ajánlattételi

akkor

felhívásban,

a

szerződést

közbeszerzési

dokumentumokban, valam int a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok)ban és az
előbbiekkel összhangban az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
K ifejezetten nyilatkozom , hogy nyertességünk esetén a szerződés aláírására, annak teljesítésére
az előbbiek alapján ezennel a felolvasólapon feltűntetett ellenértékekért és vállalásokért
kötelezettséget vállalunk.
Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.
Kelt:

cégszerű aláírás

9

3b. sz. nyilatkozatminta
K özös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni!
A nyilatkozat eredeti példánya csatolandó!
A nyilatkozatot részenként kell benyújtani!

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
A lulírott ________________________
[ajánlattevő

neve]

AJÁ N LA TTEV Ő

(a

[képviselő

továbbiakban

nevében

a

neve],

m int

AJÁN LA TTEV Ő )

a ________________________

aláírásra jogosult

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló

képviselője,

G azdaságfejlesztést

és

közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és

délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési e ljá rá s___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük tám ogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerint az Ajánlattevő
-

középvállalkozásnak minősül.

-

kisvállalkozásnak minősül.

-

m ikrovállalkozásnak minősül.

-

nem tartozik a törvény hatálya alá.
(A m egfelelő rész aláhúzandó! K izárólag egy adatsor jelölhető meg!)

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.
Kelt:

cégszerű aláírás

10

4. sz. nyilatkozatminta
K özös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni!
A nyilatkozatot részenként kell benyújtani!

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján
A lu lír o tt

_______________________________

[ a j á n la t t e v ő

neve]

A JÁ N L A T T E V Ő

(a

[k é p v is e lő

to v á b b ia k b a n

nevében

a

n e v e ],

m in t

A JÁ N LA T TE V Ő )

a

_______________________________

a lá ír á s r a

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló

jo g o s u lt

k é p v is e lő je ,

G azdaságfejlesztést

és

közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és

délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben

tá r g y ú

k ö z b e s z e r z é s i e l j á r á s ____ r é s z e v o n a t k o z á s á b a n k i j e l e n t e m é s n y i l a t k o z o m , h o g y

a)

a k ö z b e s z e r z é s n e k a z a lá b b i r é s z e / r é s z e i ’1’ t e l j e s í t é s é h e z v e s z ü n k i g é n y b e a l v á l l a l k o z ó t
[ m e g f e le lő a d a to k v a g y n e m le g e s n y ila tk o z a t]
A k ö z b e s z e r z é s n e k a z o n r é s z e ( i ) 1’ , a m e l y n e k t e l j e s í t é s é h e z

a lv á lla lk o z ó t

v e s z ü n k ig é n y b e

b)

a k ö z b e s z e r z é s a ) p o n tb a n m e g h a t á r o z o tt r é s z e i te k in te té b e n ig é n y b e v e n n i k ív á n t é s a
j e l e n a j á n la t b e n y ú j t á s a k o r m á r i s m e r t a l v á l l a l k o z ó k a z a lá b b i a k ( n é v é s c í m / s z é k h e l y ) :
[ m e g f e le lő a d a to k v a g y n e m le g e s n y ila tk o z a t]
A k ö z b e s z e r z é s n e k a z o n r é s z e ( i)T,

N é v /C ím /S z é k h e ly

a m e ly n e k te lje s íté s é h e z

a lv á lla lk o z ó t

v e s z ü n k ig é n y b e

J e l e n n y i l a t k o z a t o t a f e n t h i v a t k o z o t t k ö z b e s z e r z é s i e lj á r á s a la p j á n b e n y ú j t o t t a já n la t r é s z e k é n t ,
j o g i f e l e l ő s s é g e m t e l j e s tu d a t á b a n t e s z e m .
K e lt :

c é g s z e r ű a lá ír á s
^ M u n k a n e m e k /fe la d a to k
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5. sz. nyilatkozatminta

K özös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni!
A nyilatkozatot részenként kell benyújtani!

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján6

A lulírott ________________________
[ajánlattevő

neve]

AJÁ N LA TTEV Ő

(a

[képviselő

továbbiakban

nevében

a

neve],

m int

AJÁN LA TTEV Ő )

a ________________________

aláírásra jogosult

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló

képviselője,

G azdaságfejlesztést

és

közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és

délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési

eljárás

___

része

vonatkozásában

kijelentem

és

nyilatkozom ,

hogy

AJÁ N LA TTEV Ő által igénybe vett, az alkalm asság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók
nem tartoznak a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

6A z a j á n l a t t e v ő k e g y é n i l e g k ö t e l e s e k n y i l a t k o z n i .
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6. sz. nyilatkozatminta
K özös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni!
A nyilatkozatot részenként kell benyújtani!

Ajánlattevői nyilatkozat más szervezet kapacitására támaszkodásról a Kbt.
65. § (7) bekezdése alapján
A lulírott ________________________ [képviselő neve], m int a ________________________
[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁN LA TTEV Ő ) aláírásra jogosult képviselője,
AJÁ N LA TTEV Ő nevében a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és
m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és
délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy
AJÁ N LA TTEV Ő a jelen nyilatkozatban alább m egjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetet/szervezeteket (szem élyt/szem élyeket) az alábbi alkalmassági
követelm ényeknek
n
való m egfelelés céljából igénybe k ív á n ja / nem k ív á n ja igénybe venni:
o

N yilatkozom , hogy társaságunk az alkalmassági feltételek igazolására a következő kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezeteket veszi igénybe [Kbt. 65. § (7) bekezdés]:
Azon alkalmassági m inim um követelmény
(követelmények), m elynek igazolása
érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet /
személy kapacitására (is) tám aszkodik
(a felhívás vonatkozó pontj ának
m egjelölésével)

K apacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet / személy neve és székhelye

N yilatkozom , hogy az előzőekben m egjelölt kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek /
személyek nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Kelt:

cégszerű aláírás 78

7 A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!
8Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet igénybevétele esetén kitöltendő!
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6/A. sz. nyilatkozatminta
A nyilatkozatot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell megtennie!
A nyilatkozatot részenként kell benyújtani!

A Kbt. 65. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozat
(adott esetben)

A lulírott ________________________

[képviselő

neve],

m int

a ________________________

[kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet] (a továbbiakban kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet) aláírásra jogosult képviselője, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nevében
a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és m unkaerő m obilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez
tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom arról, hogy
az á lta la m /á lta lu n k k épviselt szervezet (szem ély) olyan m é rték b en részt vesz a szerződés,
vagy a szerződés azon részén ek teljesítéséb en , am elyhez e k a p a c itá so k ra szükség van,
am ely

-

az

a ján lattev ő

s a já t

k a p ac itá sáv a l

eg y ü tt

-

b izto sítja

az

alk alm assági

követelm ényben elv á rt szak tu d á s, illetve szak m ai ta p a sz ta la t érvényesülését.

[az

érintett

műszaki/szakmai

tevékenység

végzésére

vonatkozó

erőforrások

ism ertetése/bem utatása és az eljárást m egindító fe lh ívá s vonatkozó p o n tjának m egjelölése]

Kelt:

cégszerű aláírás
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6/B. sz. nyilatkozatminta
A nyilatkozatot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell megtennie!
A nyilatkozatot részenként kell benyújtani!

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet
részéről
(a d o tt esetben)

A lulírott ________________________

[képviselő

neve],

m int

a ________________________

[kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet] (a továbbiakban kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet) aláírásra jogosult képviselője, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nevében
a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és m unkaerő m obilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez
tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része
vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredm ényeként
m egkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások tekintetében csatoljuk Kbt.
65. § (7) és (9) bekezdés szerinti tartalom mal bíró okiratot (szerződést vagy előszerződést),
amely alátámasztja, hogy az A jánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalm asságának
igazolásaként általam biztosított erőforrások A jánlattevő rendelkezésére állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartam a alatt:

[az

érintett

müszaki/szakmai

tevékenység

végzésére

vonatkozó

erőforrások

ism ertetése/bem utatása és az eljárást m egindító fe lh ívá s vonatkozó p o n tjának m egjelölése]

Kelt:

cégszerű aláírás
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7. sz. nyilatkozatminta9
A nyilatkozatot részenként kell benyújtani!

Nyilatkozat felelősségbiztosításról

A lulírott ________________________
[[ajánlattevő

neve]

AJÁ N LA TTEV Ő

(a

[képviselő

továbbiakban

nevében

a

neve],

m int

AJÁN LA TTEV Ő )

a ________________________

aláírásra jogosult

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló

képviselője,

G azdaságfejlesztést

és

közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és

délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési

eljárás

___

része

vonatkozásában

kijelentem

és

nyilatkozom,

hogy

AJÁ N LA TTEV Ő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt
vagy m eglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban
vagy a közbeszerzési dokum entum okban előírt legalább m inim um 100.000.000,-Ft/év és
legalább 20.000.000,-Ft/káresem ény összegű teljes körű építési-szerelési (CAR= "Construction
All Risks") felelősségbiztosításra.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

Ha a közös ajánlattevők mindegyike rendelkezik az eljárást megindító felhívásban írtaknak megfelelő felelősségbiztosítással, úgy
abban az esetben a nyilatkozatot mindegyik közös ajánlattevőnek külön-külön kell megtennie. Ha a közös ajánlattevők egyike az
eljárást megindító felhívásban írtaknak megfelelő felelősségbiztosítását saját magán kívül a többi közös ajánlattevőre is kite rjeszti az
eljárást megindító felhívásban rögzítettekkel azonos feltételekkel a megkötendő szerződés hatályának idejére, úgy abban az esetben az
ekként eljáró közös ajánlattevőnek kell a nyilatkozatot megtennie az iratminta tartalmának ennek megfelelő módosításával,
figyelemmel arra, hogy az iratminták alkalmazása csak ajánlott, de nem kötelező. Az előbbiek szerinti módok valamelyikén a
konzorcium minden tagjának rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás szerinti felelősségbiztosítással.
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8. sz. nyilatkozatminta
K özös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni!

Nyilatkozat cégadatok változásáról
A lulírott ________________________ [képviselő neve], m int a ________________________
[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ), aláírásra jogosult képviselője a „TOP6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó
kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem
és nyilatkozom , hogy a cégadatokra vonatkozó el nem bírált változásbejegyzés

fo ly am atb a n v an / nincs fo ly a m a tb a n 10.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.
Kelt:

cégszerű aláírás

10 A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!
Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
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9. sz. nyilatkozatminta
A z ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vezető tagjának kell
megtennie.

Nyilatkozat üzleti titokról
(a d o tt esetben)

A lulírott ________________________ [képviselő neve], m int a ________________________
[ajánlattevő neve] (a továbbiakban A JÁ NLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője,
AJÁ N LA TTEV Ő nevében a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és
m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és
délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy az általunk benyújtott
ajánlat üzleti titkot tartalm az, am elynek nyilvánosságra hozatalát m egtiltom /m egtiltjuk és
kérem /kérjük annak bizalm as kezelését.
Az üzleti titok az ajánlatunk alábbi oldalain ta lálh a tó :____________
Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti részletes indokolás*:

*Megjegyzés: A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, am elyben részletesen alátámasztja, hogy a z a d o tt információ vagy a d a t
nyilvánosságra hozatala m iért és m ilyen m ódon okozna szám ára aránytalan sérelmet.

Kelt:

cégszerű aláírás
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10. sz. nyilatkozatminta

A z e lő ír t ig a z o lá s o k b e n y ú j t á s a h e ly e t t a j á n la t k é r ő á lt a l f ig y e le m b e v e h e t ő t é n y t v a g y
a d a to t ta r t a lm a z ó n y ilv á n ta r tá s o k j e g y z é k e , a m e ly e k m e g a d á s a a z e g y s é g e s e u r ó p a i
k ö z b e s z e r z é s i d o k u m e n t u m b a n n e m v o l t l e h e t s é g e s 11

A lulírott ________________________

[képviselő

neve],

m int

a ________________________

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁN LA TTEV Ő ) aláírásra jogosult képviselője,
AJÁ N LA TTEV Ő nevében a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és
m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló

közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és

délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy az alábbiak szerint
tüntetem fel/tüntetjük fel, azokat az tényeket, adatokat tartalm azó nyilvántartások jegyzékét,
am elyek ellenőrzésére az ajánlatkérő jelen felhatalm azásunk alapján jogosult és, amelyekhez
ingyenesen hozzáférhető adatbázisba belépve közvetlenül hozzájut, és am elyek m agadása az
egységek európai közbeszerzési dokum entációban nem volt lehetséges:

Itt szükséges m egjelölni és felso ro ln i az ajánlatkérő által előírt igazolásokat kiváltó
•
•
•

tényeket, adatokat, valamint, hogy
m i az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes nyilvántartás, továbbá
elektronikus nyilvántartás esetén, hogy m i az elérési út.

Kelt:

cégszerű aláírás

11 A z a l k a l m a s s á g o t i g a z o l ó s z e r v e z e t e k ( s z e m é l y e k ) e g y é n i l e g k ö t e l e s e k n y i l a t k o z n i .

19

11. sz. nyilatkozatminta
K özös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni!

Nyilatkozat teljesítési biztosítékról
A lulírott ________________________ [képviselő neve], m int a ________________________
[ajánlattevő neve] (a továbbiakban A JÁ NLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője,
AJÁ N LA TTEV Ő nevében a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és
m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és
délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján kijelentem és
nyilatkozom , hogy AJÁ N LA TTEV Ő nyertessége esetén az ajánlati felhívásban m eghatározott
teljesítési biztosítékot a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.
Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás
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12. sz. nyilatkozatminta
K özös ajánlattevők külön-külön kötelesek nyilatkozni!

Nyilatkozat jólteljesítési biztosítékról
A lulírott ________________________ [képviselő neve], m int a ________________________
[ajánlattevő neve] (a továbbiakban A JÁ NLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője,
AJÁ N LA TTEV Ő nevében a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és
m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és
délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján kijelentem és
nyilatkozom , hogy AJÁ N LA TTEV Ő nyertessége esetén az ajánlati felhívásban m eghatározott
jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjáig ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátjuk.
Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás
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RÉSZ:

I.

L E G K É S Ő B B A Z A JÁ N L A T K É R Ő F E L S Z Ó L ÍT Á S Á R A B E N Y Ú JT A N D Ó
N Y IL A T K O Z A T O K
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13. sz. nyilatkozatminta
12

K izáró ok o k k al kapcsolatos igazolások
(A nem M agyarországon letelepedett ajánlattevők vonatkozásában)
A lulírott ________________________ [képviselő neve], mint a ________________________
[ajánlattevő neve] (a továbbiakban A JÁ N LA TTEV Ő ) aláírásra jogosult képviselője,
AJÁ N LA TTEV Ő nevében a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és
m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és
délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdésben foglalt kizáró okok hiányának igazolására a székhelyünk szerinti ország
jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására az alábbi igazolások felelnek meg, és
azokat az alábbi hatóságok, szervezetek bocsátják ki, illetve a kizáró okok hatálya alá nem
tartozás igazolására az alábbi igazolásokat nyújtjuk be:
K izáró okok
Igazolás m ó d ja

13

M egjegyzés 12314

K b t. 62. § (1) bekezdés

K izáró okok
Igazolás m ó d ja

M egjegyzés

K b t. 62 § (2) bekezdés

Kelt:

cégszerű aláírás

Megjegyzés:
A nem M agyarországon letelepedett ajánlattevőnek az eljárást m egindító felhívásban, illetve a
dokum entációban előírt Kbt. szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy
a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására m ely
igazolások fe le ln e k meg, és azokat m ely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. E zen
szervezetektől kell - adott esetben - olyan igazolást benyújtani, am elyből megállapítható, hogy
az ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8—14. és 16. §-a szerinti, kizáró okok hatálya alá nem
tartozást igazoló, döntést megelőző' igazolások csatolása e nyilatkozatot követően szükséges!

12A z a j á n l a t t e v ő k e g y é n i l e g k ö t e l e s e k n y i l a t k o z n i , v a l a m i n t a k i z á r ó o k o k h a t á l y a a l á n e m

ta r to z á s t ig a z o ln i.

13I t t k e l l f e l t ü n t e t n i , h o g y a z a j á n l a t t e v ő m i l y e n m ó d o n i g a z o l j a a z e g y e s k i z á r ó o k o k h a t á l y a a l á n e m
14 I t t k e l l

fe ltü n te tn i

a

s z é k h e ly

s z e rin ti

o rsz á g jo g re n d s z e ré b e n

a

k iz á ró

ig a z o lá s o k k ib o c s á tá s á r a jo g o s u lt h a tó s á g o k , s z e r v e z e te k m e g n e v e z é s é t.
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oko k

h iá n y á n a k

ta rto z á s t.

ig a z o lá s á ra

s z o lg á ló

14. sz. nyilatkozatminta

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjában rögzített
kizáró okok vonatkozásában
A lulírott ________________________ [képviselő neve], m int a ________________________
[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁN LA TTEV Ő ) aláírásra jogosult képviselője,
AJÁ N LA TTEV Ő nevében a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és
m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és
délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy az általam jegyzett
társaságnak a pénzm osás és a terrorizm us finanszírozása m egelőzéséről és m egakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa
v an / nincsen 15.
Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzm osásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint tényleges tu lajd o n o sa
van, a tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye vonatkozásában a
következő nyilatkozatot teszem 16:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó
lakóhelye

továbbá nyilatkozom , hogy
a) ajánlattevőben nincs olyan jogi személy vagy személyes jo g a szerint jogképes
szervezet, amely közvetetten vagy közvetlenül több, m int 25% -os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.
vagy
b) ajánlattevőben van olyan jogi személy vagy személyes jo g a szerint jogképes szervezet,
amely közvetetten vagy közvetlenül több, m int 25% -os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik.
Szervezet neve

Székhelye

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.
Kelt:

cégszerű aláírás 156

15A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!
16 Abban az esetben töltendő ki, amennyiben az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)
alpontja szerint tényleges tulajdonosa van.
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15. sz. nyilatkozatminta

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjában1718,valamint 62. § (2)
bekezdésében rögzített kizáró okok vonatkozásában
(közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat!)

A lulírott ________________________

[képviselő

neve],

m int

a ________________________

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁN LA TTEV Ő ) aláírásra jogosult képviselője,
AJÁ N LA TTEV Ő nevében a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és
m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló

közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és

délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben

tárgyú

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általam képviselt
gazdasági társasággal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjában ,
valam int 62. § (2) bekezdésében rögzített kizáró okok.
Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.
Kelt:

cégszerű aláírás

17 Kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni. Egyéb esetben törlendő.
18 Kizárólag természetes személy gazdasági szereplő köteles igazolni. Egyéb esetben törlendő.
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16. sz. nyilatkozatminta
A nyilatkozatot az érintett ajánlattevőnek,
szervezetnek kell megtennie.

illetve a kapacitást rendelkezésre

bocsátó

Nyilatkozat pénzforgalmi számlákról
A lulírott ________________________

[képviselő

neve],

m int

a ________________________

[[ajánlattevő / alkalm asság igazolásában részt vevő más szervezet neve] (a továbbiakban
AJÁ N LA TTEV Ő / K APA CITÁ ST R EN D ELEK ZÉSR E BO CSÁTÓ SZERV EZET19) aláírásra
jogosult képviselője, AJÁ N LA TTEV Ő / K APA CITÁ ST R EN D ELEK ZÉSR E BOCSÁTÓ
SZERVEZET nevében a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és m unkaerő
m obilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és délnyugati
területein ” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben ” tárgyú közbeszerzési
eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy AJÁ N LA TTEV Ő / K APA CITÁ ST
REN D ELEK ZÉSR E

BO CSÁTÓ

SZERVEZET

kizárólag

az

ajánlatban

m egnevezett

pénzintézet(ek)nél vezet számlát, az ajánlatában benyújtott pénzintézeti igazolásokban szereplő
számlákon túl egyéb pénzintézetnél pénzforgalmi számlával nem rendelkezik.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

19 A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)!
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17. sz. nyilatkozatminta
A nyilatkozatot az érintett ajánlattevőnek,
szervezetnek kell megtennie.

illetve a kapacitást rendelkezésre

bocsátó

Nyilatkozat referencia vonatkozásában

A lulírott ________________________

[képviselő

neve],

m int

a ________________________

[ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve] (a továbbiakban
AJÁ N LA TTEV Ő

/

K APA CITÁ ST

aláírásra jogosult

képviselője,

REN D ELEK ZÉSR E

AJÁ N LA TTEV Ő

BO CSÁTÓ

/ K APA CITÁ ST

SZERVEZET 20)

REN D ELEK ZÉSRE

BOCSÁTÓ SZERVEZET nevében az „TÜP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és
m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló

közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és

délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben ” tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy az AJÁNLATTEVŐ /
K APA CITÁ ST

REN D ELEK ZÉSR E

BO CSÁTÓ

SZERVEZET

az

alábbi

referenciával

rendelkezik:

A szerződést

A z építési

A z építési

T eljesítés

T eljesítés az

A teljesítés

K özös

kötő m ásik

b eruházás

beruházás

ideje (kezdő

elő íráso k n a k és

helye

ajánlattevőként

fél

tárgya/ism ertetése

m ennyisége

és befejező

a szerződésnek

teljesített

m egnevezése

id ő p o n t (év,

m egfelelően

referencia

(név,

hónap, nap))

székhely)

tö rtént-e?

esetében az

(igen/nem )

ellenszolgáltatás
összegéből
tö rtén t
részesedés
aránya

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.

Dátum:20

20 A

n em

m e g fe le lő ré s z tö rle n d ő .
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cégszerű aláírás

18. sz. nyilatkozatminta
K özös ajánlattétel esetén a szakem bert rendelkezésre bocsátó közös ajánlattevőnek kell
nyilatkoznia!
A nyilatkozatot részenként kell benyújtani!

Nyilatkozatok a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában

A lulírott ________________________
[[ajánlattevő

neve]

AJÁ N LA TTEV Ő

(a

[képviselő

továbbiakban

nevében

a

neve],

m int

AJÁN LA TTEV Ő )

a ________________________

aláírásra jogosult

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló

képviselője,

G azdaságfejlesztést

és

közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és

délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben ” tárgyú
közbeszerzési e ljá rá s___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy
a) az ajánlati felhívás III. 1.3) M2. pontjában m eghatározott és nyertességünk esetén az
általunk teljesítésbe bevonni kívánt szakem bert az eljárás fent m egjelölt része
tekintetében, az alábbi pozícióra jelöljük meg, és nyilatkozunk, hogy a m egjelölt
szakem ber

az

ajánlattétel

időpontjában

az

alábbi

szervezettel/szem éllyel

áll

munkaviszonyban, tagsági-, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban:
1. Szakember neve:
2. Az alkalmassági követelmény
megjelölése az eljárást megindító
felhívás megfelelő pontjára történő
hivatkozással:
3. Azon szervezet (ajánlattevő vagy
kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet) megnevezése, amellyel a
megjelölt szakember jogviszonyban
áll:
4. A 3. pont szerinti szervezettel
fennálló jogviszony megnevezése
(munkaviszony, tagsági-, vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszony):
5.
Magyarországi
kamarai
nyilvántartásban
szereplés
elektronikus
elérési
útvonala
(HONLAP LINK):21
a táblázat szükség szerinti szám ban ism ételhető

21 Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok
(kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. Amennyiben a szakember a kamarai
nyilvántartásban nem szerepel, akkor ezt a rovatot nem kell kitölteni, hanem csatolni kell előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél
másolatát és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példányát, lásd 20. sz. nyilatkozatminta.
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b) AJÁ N LA TTEV Ő nyertessége esetén a szerződés m egkötéséig gondoskodik az adott
szakem ber kamarai nyilvántartásba vételéről, valam int az általa bem utatott szakem ber
rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, az eljárást
megindító felhívás III. 1.3) M2. pontjában m eghatározott jogosultsággal, továbbá a
M agyar M érnöki Kamara, illetve a M agyar Építész K am ara névjegyzékében ilyen
jogosultsággal a szerződés m egkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartam a alatt.
c) AJÁ N LA TTEV Ő tudom ásul veszi továbbá, hogy a nyilvántartásba vétel elm aradása a
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és
ajánlatkérő a m ásodik legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, feltéve, hogy azt
az összegezésben megjelölte.
Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás
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19. sz. nyilatkozatminta
A z alkalm asság körében m egnevezett szakem ber tölti ki és írja alá! A z a szakem ber tölti ki, akit
az Ajánlattevő az eljárást m egindító fe lh ívá s U L L 3 ) M 2. p o n tja alapján m egjelölt!
A nyilatkozatot részenként kell benyújtani!

Nyilatkozat szakember rendelkezésre állása vonatkozásában

A lulírott _____________________ (szakem ber neve), m int a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
G azdaságfejlesztést

és

m unkaerő

m obilitás

ösztönzését

szolgáló

közlekedésfejlesztés

N yíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb
m unkák 3 részb en ” tárgyú közbeszerzési e ljá rá s ___ része vonatkozásában teljesítésbe bevont
és az ajánlattevő á lta l_____________________ feladatkörben m egnevezett szakember, az alábbi
nyilatkozatokat teszem:
1. Ajánlattevő nyertessége esetén a kapcsolódó szerződés teljesítése érdekében a teljesítés
alatt rendelkezésre állok, nincs olyan körülmény, amely a szerződésszerű teljesítést
akadályozhatná.
2. Ajánlattevő szakmai ajánlatában rögzített, rám vonatkozó adatok a valóságnak
megfelelnek.

Jelen nyilatkozatot jogi felelősségem teljes tudatában, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás
vonatkozásában tettem.
Kelt:

SZAKEM BER A LÁ ÍRÁSA
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20. sz. nyilatkozatminta
A z alkalm asság körében m egnevezett szakem ber tölti ki és írja alá!

Szakmai önéletrajz
N ÉV :
L akcím :
Isk o lai végzettségek:
A szak em b er g y ak o rla ti id ejét (ta p a sz ta la t) alátám asztó a d a to k :

B eru h áz ás (p ro jek t)
m egjelölése, m elyben a
szak em b er részt v ett

A b e ru h á z á so n a
szak em b er által elláto tt
felad at, m u n k a k ö r,
tevékenység m egjelölése

A szak em b er
fe la d a te llá tá sá n a k
(tevékenységének) kezdő
és befejező id ő p o n tja
23
(év /h ó n ap pontossággal)

Jo g i felelősségem teljes tu d a tá b a n nyilatkozom , hogy a fen ti a d a to k a v aló ság n ak
m egfelelnek.
K elt:
SZAKEM BER A LÁ ÍRÁSA

22 A táblázat szükség esetén bővíthető (további sorok hozzáadásával)
23 Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tevékenységek időtartama csak egyszer kerül
figyelembevételre.

31

21. sz. nyilatkozatminta
A z ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vezető tagjának kell
megtennie.

Nyilatkozat referencia igazolások vonatkozásában
A lulírott ________________________
[ajánlattevő

neve]

AJÁ N LA TTEV Ő

(a

továbbiakban

nevében

a

[képviselő

neve],

m int

A JÁ N LA TTEV Ő )

a ________________________

aláírásra

„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

m unkaerő m obilitás ösztönzését szolgáló

jogosult

képviselője,

G azdaságfejlesztést

és

közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és

délnyugati területein” c. projekthez tartozó kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben ” tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom , hogy az eljárást megindító
felhívás m L 3 ) M .1.) pontjában m egjelölt alkalmassági követelm ények teljesítését az ajánlat
alábbi oldalain csatolt referencia igazolás(ok) igazolják:
Az a já n la t azon o ldalai, am elyek a részre

Rész szám a

vonatk o zó alk alm asság i k ö v etelm énynek
való m egfelelést igazoló referen c ia
ig azo láso k at ta rta lm a z z á k
1.
2.
3.

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként,
jogi felelősségem teljes tudatában teszem.
Kelt:

___________________________
cégszerű aláírás
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VÁLLA LKO ZÁ SI SZERZŐDÉS
„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és m unkaerő m obilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és délnyugati te rü lete in ” c. projekthez
tartozó kivitelezési és egyéb m u n k ák 3 részben
1. ré sz : N y íre g y h á z a , R ó k a b o k o ri ú t ú té p íté s i és egyéb k iv itelezési m u n k á in a k
elvégzése
amely létrejött egyrészről:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, K ossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15.; képv.: Dr. K ovács Ferenc polgárm ester), mint

megrendelő (a továbbiakban: M egrendelő)
másrészről:
(székhelye:
.....................................

........................................

; e-mail:

;

Cg.:

.................................................

...............................................................;

tel.:

;

adószám:

...................................................,

..................................

;bankszám laszám:

..................................................

;

képv.:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZM ÉNYEK
Felek előzményként rögzítik, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) II. része alapján, közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le (TED-...), melynek tárgyát az alábbiak szerint határozta meg:
„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és m unkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó
kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben
1. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb kivitelezési
m unkáinak elvégzése
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes
ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg. Vállalkozó nyilatkozatai és
igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és tárgyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során
mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó
álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke.
A jelen szerződés létrejöttének alapját a fent hivatkozott eljárást megindító felhívás, az ahhoz kiadott
ajánlati dokumentáció, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés, az ajánlatok kidolgozására adott
idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata együttesen
alkotják. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyára, ha az abban
foglaltakat a jelen szerződés nem ismétli, vagy említi meg. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, az előbbi
dokumentumokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.
Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok - a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal együtt - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződés azokkal
együtt értelmezendő, függetlenül attól, hogy azok fizikai formában a szerződéshez csatolásra kerülteke:
- A közbeszerzési eljárás során keletkezett Közbeszerzési Dokumentumok;
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- Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat.
Mivel a szerződés az eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő
alkalmazási sorrend érvényesül: az eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült eljárást
megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül Vállalkozó, mint
ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerződés
nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy
szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.
II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja „Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és
egyéb kivitelezési m unkáinak elvégzése” tárgyú beruházás a Közbeszerzési
Dokumentumokban és az ajánlatban részletesen meghatározott - munkáinak elvégzését, és ezzel
összefüggésben a használatba vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását,
a megvalósulási dokumentáció elkészítését (ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén, a
vonatkozó előírásnak megfelelő tartalommal). A teljesítés a sikeres műszaki átadás-átvétellel
zárul.
2. A fentiekben meghatározott feladatot Vállalkozónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező de ahhoz fizikailag nem csatolt - az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban kiadott
tervdokumentáció szerint kell teljesítenie.
3. A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Rókabokori út
III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek
1. A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű
forint [a Vállalkozónak a 1.1. pont
átalányárként .................... HUF azaz
szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a
többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el.
A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.
2. A felek rögzítik, hogy mivel a beruházás építési hatósági engedélyhez kötött, így az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja
értelmében az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti.
3.

A vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét
tartalmazza, amely a Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely
részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás
átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentációban és a beárazott
költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalkozói díj tartalmazza a használatba
vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási
dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén -, továbbá a
Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkákat, a megvalósításhoz szükséges
ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos
energia, stb. közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit, az időközi árváltozásból eredő vállalkozói
kockázatot. A jelen szerződésben megadott ellenértéken felül Vállalkozó semmilyen jogcímen
további díjat nem érvényesíthet.
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4.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése, és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
134/B.1. pontja alapján a jelen szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege) 50%-ának megfelelő
összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet a Vállalkozó előlegbekérő
dokumentum benyújtásával vehet igénybe. Az előleg kifizetése - annak igénylése esetén - a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik. Vállalkozó köteles a részére
folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és
annak kapcsán - ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot
az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő
felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.
Az esetlegesen igényelt előleg kifizetésének a feltétele, hogy a Vállalkozó az előlegbekérő
dokumentum benyújtásának időpontjáig az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének
idejére (azaz az előleggel való elszámolásig) szóló hatállyal, feltétel nélküli és visszavonhatatlan
előleg visszafizetési biztosítékot kell adnia a jelen szerződés elszámolható összegének 10%-a és a
folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben. Az előleg
visszafizetési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján - az alábbiak
szerint módok valamelyikén teljesíti:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetésével (átutalásával);
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel.
A Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget egyenlő
részletekben, a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből kell levonni. Az 1.
részszámla a 111.1. pont szerinti vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés
tárgyát képező műszaki tartalom 25 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a 2.
részszámla a 111.1. pont szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés
tárgyát képező műszaki tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a 3.
részszámla a 111.1. pont szerinti vállalkozói díj 75 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés
tárgyát képező műszaki tartalom 75 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla
a III.1. pont szerinti vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hibaés hiánymentes teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hibaés hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott
munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

5.

Az ellenérték a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek
elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla
kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), (8),
(10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. és 32. §-ában, 32/B §-ában, és a
2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, továbbá a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított
(rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-ában bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a jelen szerződésben
foglalt ellenérték kifizetése.

6.

A szerződés finanszírozása a „T0P-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati
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területein” című pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A
támogatási intenzitás mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás.
7.

Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán köteles feltüntetni valamennyi
olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és esetlegesen a támogatást nyújtó szervezet
általi előírások meghatároznak.

IV. A teljesítési határidő
1.

A Megrendelő a munkaterületet ütemezetten bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. Ennek
megfelelően a Megrendelő a munkaterület egyik részét legkésőbb a szerződés aláírását követő 15
napon belül rendelkezésre bocsátja, a munkaterület további részét pedig legkésőbb 2018.09.03.
napjáig adja át munkavégzésre a Vállalkozó részére.

2. A szerződés teljesítésének időtartama: 10 hónap (a szerződés megkötésétől számítva), azzal, hogy
ezen időtartamon belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételnek meg kell
történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásával minősül teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során
1. A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és a
hivatkozott támogatást nyújtó szervezet előírásai és iránymutatásai szerint köteles eljárni. Köteles
a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének
eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy
gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal
történő átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni,
hogy a munkák utáni műszaki készültséggel rendelkező építmény a hatályos jogszabályok szerint
üzemeltethető legyen.
2. Ha és amennyiben a szerződés hatálya alatt a támogatást nyújtó szervezet érdekkörében felmerült
okból a szerződés módosítása (pl.: további követelmények rögzítése) szükséges, abban az esetben
a Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés - támogatást nyújtó szervezet által kérteknek
megfelelően történő - a Kbt. rendelkezései szerint történő módosítására (az átalányárra tekintettel
külön díjazás nélkül).
3.

A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását
szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles
szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a
szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó
nem a szerződés szerint teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás teljesítés
kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, nem javítja
ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy meghatározott időre
felmondani, és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás teljesítés ténye
minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben rögzített és a
vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy képviselőjének előzetes
intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó hibásan, hiányosan
teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési munkák során a felszólítást
követő 3 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan
(figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás kézhezvételét követő 3 napon
belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt
a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, úgy ezen esetekben az ilyen munkák
ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő.
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4.

A Vállalkozó kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat, szerkezeteket, stb. építhet be a
gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában
torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén - illetve amennyiben az anyagok,
gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van - Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező
anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem
módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.

5. A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell
a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be
kell szerezni. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek
során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm.
rendeletben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.
6.

A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott
jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

7. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a
szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.
8.

A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett,
betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott
személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.

9. A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt,
helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a
hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.
Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítése (felelős műszaki
vezető személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az építésügyi hatóság felé stb.),
Vállalkozó vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek elmaradásából fakadó bírságokért teljes
felelősséget vállal, azokért helytáll.
10.

A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az
előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság
megállapít. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során nem használ fel jogosulatlanul
olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. Vállalkozó köteles
megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely
bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel
bármely vállalkozói tevékenység következtében.

11.

A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a
beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek.

12. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a
Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.
13. A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes
ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában,
valamint elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. A bontásból és építésből származó
törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba
kell el szállítani és be kell tartani a vonatkozó 45/2004. (VII.26) BM-KVvM együttes rendeletet
"az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól".
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14. A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt figyelmeztető
jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és
munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
Vállalkozó felel Megrendelő illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban
vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve
károsodásokért. Vállalkozó a felvonulási terület kialakításával a munkaterület illetve azon belül a
választott kivitelezés-technológiájának, kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének
megfelelően a rész-munkaterületek meghatározásával és az ezek elhatárolásával, berendezésével
továbbá - különös tekintettel a nagy zajhatással járó munkákra - a munkavégzés szervezésével,
köteles a lakosságot legkevésbé zavaró módon biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület
kialakítása illetve a munkaterület illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a
szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani a kivitelezési helyszínen lévő
egyéb építmények, létesítmények rendeltetésszerű használata szempontjából szükséges
megközelítésének és használhatóságának lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos
együttműködésre köteles.
15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása - amennyiben szükséges a
teljesítéséhez - a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani.
16. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen
megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb
a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt
fontosságára.
17.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel,
anyagokkal és kellékekkel, továbbá a teljesítéshez szükséges szakemberekkel a teljesítés teljes
időtartama alatt rendelkezni köteles.

18. A teljesítés határidőre történő biztosítása érdekében a Megrendelő legkésőbb a IV.1. pontban
megjelölt határidőben teljes a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja.
19. Vállalkozónak úgy kell a munkákat megszerveznie, hogy a beruházás sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételének legkésőbb a IV.2. pontban megjelölt határidőig meg kell
történnie, ezen időpontban a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, VII. 6. pont szerinti körbe tartozó hibák kijavítása a
műszaki átadás-átvételt követően is megtörténhet a VII.5. pontban meghatározott határidőben, és
az ilyen hibák javítása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli.
20. A tervdokumentációban közölt műszaki megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során, a
tervezővel és a Megrendelő képviselőjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében,
hogy a tervezéskor előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben a
megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont érvényesülhessen.
21. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő
képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával
történhet.
22. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari
kivitelezési tevékenységről] szerint építési naplót naprakészen vezetni.
23. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok,
szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.
24. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során betartani tartozik valamennyi vonatkozó műszaki és
gyártástechnológiai, minőségellenőrzési előírást, ezeken belül különösen (de nem kizárólagosan) a
következőket:
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•

az egyes műveletek között esetlegesen szükséges technológiai időt be kell tartani;

•

munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad
végezni;

•

a kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is.

25. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és
szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és
szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat
(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Engedélyeket, Minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati
Jegyzőkönyveket, Szakvéleményeket, stb.) az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben
átadja a Megrendelő képviselőjének. Megrendelő képviselője a kivitelezés folyamán bármikor
betekintést kérhet a minőségre vonatkozó iratokba és dokumentumokba, melyeket Vállalkozó
köteles rendelkezésre bocsátani.
26. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a beépített anyagok (ÉMI,
KERMI stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a
tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást a Megrendelőnek átadni. A
Vállalkozó köteles a beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait
szigorúan betartani, valamint a minőségellenőrzési tevékenységeket saját költségén elvégezni és
azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően dokumentálni. A Vállalkozó a megvalósítást
akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni.
27.

A Vállalkozó - a Kbt. 138. § (2) bekezdés előírásai szerint - a jelen szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonásának mellőzése, más szervezet/személlyel történő helyettesítése kizárólag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén történhet. A Vállalkozó a jelen szerződés
2. sz. mellékletének csatolásával tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés előírásainak, miszerint a
szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének
65%-át, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó pedig nem vehet igénybe az alvállalkozói
szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése
során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A Vállalkozó
az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki.

28. A szerződés teljesítése során az alábbi szakemberek kötelesek eljárni:
■

... | MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezető
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A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata
alapján kötelezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott - a jelen
szerződés alábbi értékelési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja,
azaz az alábbiak szerint vállalt ajánlati elemet a szerződés teljesítése keretében biztosítja
Megrendelő részére:
„A III.1.3) M2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bem utatott
szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó
szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 3 hónapot meghaladóan (hónap,
minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)” | ................................. (név),
.................................(hónap). [a Vállalkozó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett
ajánlatának megfelelően].
29.

Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni
megállapodásait írásban kell rögzíteni.

Megrendelővel.

Felek

30. Vállalkozó a Megrendelő által feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétől számított maximum 5
napon (indoklással ellátott sürgősségre hivatkozás esetén a Megrendelő által meghatározott időn)
belül írásban köteles megválaszolni, továbbá az esetlegesen kért állásfoglalások megadása
vonatkozásában írásban reagálni. Felek rögzítik, hogy az írásos forma alatt kizárólag a papír alapú,
cégszerűen aláírt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.
VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
1.

Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.

2. A Megrendelő köteles - teljesítésigazolás kiadását követően - a Vállalkozó által benyújtott rész- és
végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.
3. Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további
adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat
haladéktalanul köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket
megtenni.
4. Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó
által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon
belül állást foglalni.
5.

A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés
aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.

6.

Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemű észrevételét az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti.

VII. M űszaki átadás-átvétel
1.

Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell
lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás jelen szerződésben és a
jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul
megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek.

2.

Az építési munkák befejezését követően a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett
kezdeményezésére a Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, melyről
jegyzőkönyv készül. Az eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések irányadóak. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a
szerződés szerint elkészült munkákat tartozik átvenni.
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3.

A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Vállalkozó átadja továbbá a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kívüli azon esetleges dokumentumokat a megfelelő
példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe
helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.

4. A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat,
amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának, a
szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.
5.

Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat
alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás,
hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt
jótállási, szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló
hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával
kapcsolatos munkák a véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles
Megrendelőnek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni.

6. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal,
hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
7.

Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legkésőbb egy éven belül az elkészült munkát
közösen megvizsgálják (utófelülvizsgálati eljárás). Az erre irányuló eljárást a Megrendelő készíti
elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15
nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A
Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben
fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó
által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál
hosszabb nem lehet.

8. A Vállalkozó által vállalt teljeskörű jótállás lejárta előtt a felek a 7. pontban meghatározattak
szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és
hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a
Vállalkozó számára.
VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak
A Megrendelő kapcsolattartója: ........................, Telefon:............, Fax:..................,
mail:.................
Műszaki ellenőr: ........................, Telefon:............, Fax:.................., E-mail:.................

E

A Vállalkozó kapcsolattartója:
........................, Telefon:............, Fax:..................,
mail:.................
Felelős műszaki vezető: ........................, Telefon:............, Fax:.................., E-mail:.................

E

IX. A szerződést biztosítékai
1.

A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely
neki felróható, a IV.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen
teljesít - vagyis ha ezen határidőn belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárása nem történik meg - , a késedelem minden napjára azonos mértékű, a III.1. pont
szerinti vállalkozói díj nettó összegének 0,5 % -a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére
köteles, amely minden késedelmes nap után legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A
maximális késedelem elérését a Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerződéstől a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú
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jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a meghiúsulási kötbérnek és minden kárának
megtérítését követelni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a
szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés (meghiúsulás)
esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja.
2.

A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben olyan okból, amely a Vállalkozónak felróható vagy
amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul, vagy a IX.1. pont szerint 20 napot
meghaladó késedelembe esik, és ezért a Megrendelő a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal
felmondta, vagy attól elállt, a Vállalkozó meghiúsulási (nem teljesítés esetére járó) kötbér
megfizetésére köteles, melynek mértéke a III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összegének
20 %-a.

3.

Felek a III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege 5 % -ának megfelelő mértékű
teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a
szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utóbbi esetkörbe tartozik az is, ha a teljesítés befejezése Megrendelő V.3.
szerinti jogszerű felmondása miatt marad el. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell
rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapján - az alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével (átutalásával);
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosítéknak a IV.2. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után - amennyiben annak
teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik - Megrendelő kamatot
nem fizet. A biztosítékból Megrendelő j ogosult - nem, vagy késedelmes teljesítés esetén közvetlenül kielégítést keresni.

4.

Jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legkésőbb a sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás befejezésekor (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) a III.1.
pont szerinti vállalkozói díj nettó összege 5 % -ának megfelelő m értékű jólteljesítési
biztosítékot nyújtani.
A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján - az
alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével (átutalásával);
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosítéknak a X.1. pont szerinti jótállási idő lejártának napjáig kell rendelkezésre állnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után - amennyiben annak
teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik - Megrendelő kamatot
nem fizet. A biztosítékból - amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem
megfelelően teljesíti - Megrendelő jogosult közvetlenül kielégítést keresni.

X. Jótállás, szavatosság
1. A

Vállalkozó

az

elvégzett

munkára

-

annak

valamennyi

elemére

- vonatkozóan
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.....................................hónap teljeskörű jótállást (garanciát) [a Vállalkozónak az I. pont szerinti
közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok különösen, de nem kizárólag a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet - szerinti
kötelező alkalmassági időt (szavatosság) vállal. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres
hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától kezdődik.
2.

A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé
teszi - 3 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
időtartamon belül befejezni.

3.

A Megrendelő jogosult a jólteljesítési (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére
kikötött) biztosítékot igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó a jótállási (garanciális)
kötelezettségét a jelen szerződést megszegve nem vagy nem teljeskörűen, nem megfelelően
teljesíti, beleértve ha a Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibákat és hiányosságokat a X.2.
pont szerinti határidőn belül nem orvosolja, vagy a korábban e körben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll.

XI. Egyéb rendelkezések
1.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és
korlátozások a kiemelt közérdekre, az uniós forrás mértékére és a szerződő felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.

2. A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az
együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást
tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések
meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.
3.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg
káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió
HUF/év.

4.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű
Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
6. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy 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 valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a
szerződés nem semmis.
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Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen 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 vagy
a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A
szerződés felmondásának, illetve attól való elállásnak jelen pontban külön nem nevesített
lehetséges és kötelező eseteire a Kbt. 143. §-ában foglaltak az irányadóak.
7. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában rögzített rendelkezések szerint, az ott írt
korlátozások figyelembevételével módosítható.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott esetben a szerződés teljesítése során keletkező
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson - amennyiben ilyen a teljesítés során keletkezik - a
Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez,
továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására is.
9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során az egymásnak
küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-,
illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg:
Megrendelő részéről:
levelezési cím:....................................
e-mail: ...............................................
telefon: .................................................
telefax:...............................................
Vállalkozó részéről:
levelezési cím:.......
e-mail: ...................
telefon: ...................
telefax:...................
10. A szerződésben szereplő jogszabályi (szabványi, egyéb kötelező előírási) hivatkozások helyére a
hivatkozott jogszabályhely (szabvány, egyéb kötelező előírás) megváltozása vagy az azt
tartalmazó jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) hatályon kívül helyezése esetén az
annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt (szabványt, egyéb
kötelező előírást) kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos
jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása
összeegyeztethetetlen lenne a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerződés
követelményeivel, illetőleg céljával.
11. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül, tárgyalásos úton
kísérelnek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a felek
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hatáskörtől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar
jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerződő felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó
szerződéses, jogszabályi és műszaki előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely
okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény
érvényesítésére jogosítja fel.
A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, m int szerződéses
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Kelt,

NYÍREGYHÁZA M EG Y EI JO G Ú VÁROS
ÖNKORM ÁNYZATA
Megrendelő
Ph.

Vállalkozó
Ph.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció
2. sz. melléklet: A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók ismertetése

(a szürkével kiemelt részek véglegesítésére a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az
eljárás eredménye, valamint a nyertes ajánlattevő adatai és ajánlata ismeretében kerül sor)
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VÁLLA LKO ZÁ SI SZERZŐDÉS
„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és m unkaerő m obilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és délnyugati te rü lete in ” c. projekthez
tartozó kivitelezési és egyéb m u n k ák 3 részben
2. ré sz : N y íre g y h á z a , D e rk o v its , L eg y ező és D u g o n ics u tc á k ú té p íté s i és egyéb
k iv itelezési m u n k á in a k elvégzése
amely létrejött egyrészről:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, K ossuth tér 1., adószáma: 1573 1 766-2-15.; képv.: Dr. K ovács Ferenc polgárm ester), mint

megrendelő (a továbbiakban: M egrendelő)
másrészről:
(székhelye:
.....................................

........................................

; e-mail:

;

Cg.:

.................................................

...............................................................;

tel.:

;

adószám:

...................................................,

..................................

;bankszám laszám:

..................................................

;

kép v .:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. ELŐZM ÉNYEK
Felek előzményként rögzítik, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) II. része alapján, közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le (TED-...), melynek tárgyát az alábbiak szerint határozta meg:
„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és m unkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó
kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben
2. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák útépítési és
egyéb kivitelezési m unkáinak elvégzése
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes
ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg. Vállalkozó nyilatkozatai és
igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és tárgyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során
mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó
álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke.
A jelen szerződés létrejöttének alapját a fent hivatkozott eljárást megindító felhívás, az ahhoz kiadott
ajánlati dokumentáció, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés, az ajánlatok kidolgozására adott
idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata együttesen
alkotják. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyára, ha az abban
foglaltakat a jelen szerződés nem ismétli, vagy említi meg. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, az előbbi
dokumentumokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.
Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok - a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal együtt - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződés azokkal
együtt értelmezendő, függetlenül attól, hogy azok fizikai formában a szerződéshez csatolásra kerülteke:
- A közbeszerzési eljárás során keletkezett Közbeszerzési Dokumentumok;

1

- Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat.
Mivel a szerződés az eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő
alkalmazási sorrend érvényesül: az eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült eljárást
megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül Vállalkozó, mint
ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerződés
nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy
szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.
II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja „Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és
Dugonics utcák útépítési és egyéb kivitelezési m unkáinak elvégzése” tárgyú beruházás - a
Közbeszerzési Dokumentumokban és az ajánlatban részletesen meghatározott - munkáinak
elvégzését, és ezzel összefüggésben a használatba vételhez szükséges hatósági átadások
megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási dokumentáció elkészítését (ezek jogszabály által
előírt szükségessége esetén, a vonatkozó előírásnak megfelelő tartalommal). A teljesítés a sikeres
műszaki átadás-átvétellel zárul.
2. A fentiekben meghatározott feladatot Vállalkozónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező de ahhoz fizikailag nem csatolt - az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban kiadott
tervdokumentáció szerint kell teljesítenie.
3. A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Derkovits, Legyező és Dugonics utcák
III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek
1. A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű
forint [a Vállalkozónak a 1.1. pont
átalányárként .................... HUF azaz
szerinti közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a
többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el.
A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.
2. A felek rögzítik, hogy a beruházás építési hatósági engedélyhez kötött (Legyező-Dugonics utcák)
és ahhoz nem kötött munkákat (Derkovits utca) egyaránt tartalmaz, ennek megfelelően az Áfa
felszámítására és megfizetésére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.) mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezései irányadóak a felek jogviszonyában.
3.

A vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét
tartalmazza, amely a Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely
részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás
átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentációban és a beárazott
költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalkozói díj tartalmazza a használatba
vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási
dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén -, továbbá a
Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkákat, a megvalósításhoz szükséges
ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos
energia, stb. közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit, az időközi árváltozásból eredő vállalkozói
kockázatot. A jelen szerződésben megadott ellenértéken felül Vállalkozó semmilyen jogcímen
további díjat nem érvényesíthet.
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4.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése, és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
134/B.1. pontja alapján a jelen szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege) 50%-ának megfelelő
összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet a Vállalkozó előlegbekérő
dokumentum benyújtásával vehet igénybe. Az előleg kifizetése - annak igénylése esetén - a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik. Vállalkozó köteles a részére
folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és
annak kapcsán - ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot
az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő
felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.
Az esetlegesen igényelt előleg kifizetésének a feltétele, hogy a Vállalkozó az előlegbekérő
dokumentum benyújtásának időpontjáig az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének
idejére (azaz az előleggel való elszámolásig) szóló hatállyal, feltétel nélküli és visszavonhatatlan
előleg visszafizetési biztosítékot kell adnia a jelen szerződés elszámolható összegének 10%-a és a
folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben. Az előleg
visszafizetési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján - az alábbiak
szerint módok valamelyikén teljesíti:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetésével (átutalásával);
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel.
A Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget egyenlő
részletekben, a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből kell levonni. Az 1.
részszámla a 111.1. pont szerinti vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés
tárgyát képező műszaki tartalom 25 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a 2.
részszámla a 111.1. pont szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés
tárgyát képező műszaki tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a 3.
részszámla a 111.1. pont szerinti vállalkozói díj 75 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés
tárgyát képező műszaki tartalom 75 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla
a III.1. pont szerinti vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hibaés hiánymentes teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hibaés hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott
munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

5.

Az ellenérték a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek
elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla
kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), (8),
(10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-ában, 32/B §-ában, és a 2013.
évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, továbbá a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót
vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §-ában bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a jelen szerződésben foglalt
ellenérték kifizetése.
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6.

A szerződés finanszírozása a „TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati
területein” című pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A
támogatási intenzitás mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás.

7.

Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán köteles feltüntetni valamennyi
olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és esetlegesen a támogatást nyújtó szervezet
általi előírások meghatároznak.

IV. A teljesítési határidő
1.

A munkaterületet a Megrendelő legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon belül
rendelkezésre bocsátja.

2.

A szerződés teljesítésének időtartama: 135 naptári nap (a szerződés megkötésétől számítva),
azzal, hogy ezen időtartamon belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételnek meg
kell történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásával minősül teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során
1. A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és a
hivatkozott támogatást nyújtó szervezet előírásai és iránymutatásai szerint köteles eljárni. Köteles
a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének
eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy
gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal
történő átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni,
hogy a munkák utáni műszaki készültséggel rendelkező építmény a hatályos jogszabályok szerint
üzemeltethető legyen.
2. Ha és amennyiben a szerződés hatálya alatt a támogatást nyújtó szervezet érdekkörében felmerült
okból a szerződés módosítása (pl.: további követelmények rögzítése) szükséges, abban az esetben
a Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés - támogatást nyújtó szervezet által kérteknek
megfelelően történő - a Kbt. rendelkezései szerint történő módosítására (az átalányárra tekintettel
külön díjazás nélkül).
3.

A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását
szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles
szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a
szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó
nem a szerződés szerint teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás teljesítés
kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, nem javítja
ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy meghatározott időre
felmondani, és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás teljesítés ténye
minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben rögzített és a
vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy képviselőjének előzetes
intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó hibásan, hiányosan
teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési munkák során a felszólítást
követő 3 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan
(figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás kézhezvételét követő 3 napon
belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt
a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, úgy ezen esetekben az ilyen munkák
ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő.
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4.

A Vállalkozó kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat, szerkezeteket, stb. építhet be a
gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában
torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén - illetve amennyiben az anyagok,
gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van - Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező
anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem
módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.

5. A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell
a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be
kell szerezni. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek
során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm.
rendeletben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.
6.

A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott
jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

7. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a
szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.
8.

A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett,
betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott
személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.

9. A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt,
helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a
hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.
Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítése (felelős műszaki
vezető személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az építésügyi hatóság felé stb.),
Vállalkozó vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek elmaradásából fakadó bírságokért teljes
felelősséget vállal, azokért helytáll.
10.

A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az
előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság
megállapít. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során nem használ fel jogosulatlanul
olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. Vállalkozó köteles
megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely
bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel
bármely vállalkozói tevékenység következtében.

11.

A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a
beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek.

12. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a
Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.
13. A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes
ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában,
valamint elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. A bontásból és építésből származó
törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba
kell el szállítani és be kell tartani a vonatkozó 45/2004. (VII.26) BM-KVvM együttes rendeletet
"az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól".
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14. A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt figyelmeztető
jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és
munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
Vállalkozó felel Megrendelő illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban
vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve
károsodásokért. Vállalkozó a felvonulási terület kialakításával a munkaterület illetve azon belül a
választott kivitelezés-technológiájának, kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének
megfelelően a rész-munkaterületek meghatározásával és az ezek elhatárolásával, berendezésével
továbbá - különös tekintettel a nagy zajhatással járó munkákra - a munkavégzés szervezésével,
köteles a lakosságot legkevésbé zavaró módon biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület
kialakítása illetve a munkaterület illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a
szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani a kivitelezési helyszínen lévő
egyéb építmények, létesítmények rendeltetésszerű használata szempontjából szükséges
megközelítésének és használhatóságának lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos
együttműködésre köteles.
15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása - amennyiben szükséges a
teljesítéséhez - a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani.
16. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen
megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb
a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt
fontosságára.
17.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel,
anyagokkal és kellékekkel, továbbá a teljesítéshez szükséges szakemberekkel a teljesítés teljes
időtartama alatt rendelkezni köteles.

18. A teljesítés határidőre történő biztosítása érdekében a Megrendelő legkésőbb a IV.1. pontban
megjelölt határidőben teljes a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja.
19. Vállalkozónak úgy kell a munkákat megszerveznie, hogy a beruházás sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételének legkésőbb a IV.2. pontban megjelölt határidőig meg kell
történnie, ezen időpontban a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, VII. 6. pont szerinti körbe tartozó hibák kijavítása a
műszaki átadás-átvételt követően is megtörténhet a VII.5. pontban meghatározott határidőben, és
az ilyen hibák javítása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli.
20. A tervdokumentációban közölt műszaki megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során, a
tervezővel és a Megrendelő képviselőjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében,
hogy a tervezéskor előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben a
megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont érvényesülhessen.
21. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő
képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával
történhet.
22. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari
kivitelezési tevékenységről] szerint építési naplót naprakészen vezetni.
23. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok,
szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.
24. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során betartani tartozik valamennyi vonatkozó műszaki és
gyártástechnológiai, minőségellenőrzési előírást, ezeken belül különösen (de nem kizárólagosan) a
következőket:
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•

az egyes műveletek között esetlegesen szükséges technológiai időt be kell tartani;

•

munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad
végezni;

•

a kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is.

25. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és
szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és
szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat
(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Engedélyeket, Minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati
Jegyzőkönyveket, Szakvéleményeket, stb.) az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben
átadja a Megrendelő képviselőjének. Megrendelő képviselője a kivitelezés folyamán bármikor
betekintést kérhet a minőségre vonatkozó iratokba és dokumentumokba, melyeket Vállalkozó
köteles rendelkezésre bocsátani.
26. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a beépített anyagok (ÉMI,
KERMI stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a
tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást a Megrendelőnek átadni. A
Vállalkozó köteles a beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait
szigorúan betartani, valamint a minőségellenőrzési tevékenységeket saját költségén elvégezni és
azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően dokumentálni. A Vállalkozó a megvalósítást
akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni.
27.

A Vállalkozó - a Kbt. 138. § (2) bekezdés előírásai szerint - a jelen szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonásának mellőzése, más szervezet/személlyel történő helyettesítése kizárólag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén történhet. A Vállalkozó a jelen szerződés
2. sz. mellékletének csatolásával tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés előírásainak, miszerint a
szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének
65%-át, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó pedig nem vehet igénybe az alvállalkozói
szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése
során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A Vállalkozó
az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki.

28. A szerződés teljesítése során az alábbi szakemberek kötelesek eljárni:
■

... | MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezető
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A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata
alapján kötelezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott - a jelen
szerződés alábbi értékelési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja,
azaz az alábbiak szerint vállalt ajánlati elemet a szerződés teljesítése keretében biztosítja
Megrendelő részére:
„A III.1.3) M2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bem utatott
szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó
szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 3 hónapot meghaladóan (hónap,
minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)” | ................................. (név),
.................................(hónap). [a Vállalkozó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett
ajánlatának megfelelően].
29.

Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni
megállapodásait írásban kell rögzíteni.

Megrendelővel.

Felek

30. Vállalkozó a Megrendelő által feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétől számított maximum 5
napon (indoklással ellátott sürgősségre hivatkozás esetén a Megrendelő által meghatározott időn)
belül írásban köteles megválaszolni, továbbá az esetlegesen kért állásfoglalások megadása
vonatkozásában írásban reagálni. Felek rögzítik, hogy az írásos forma alatt kizárólag a papír alapú,
cégszerűen aláírt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.
VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
1.

Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.

2. A Megrendelő köteles - teljesítésigazolás kiadását követően - a Vállalkozó által benyújtott rész- és
végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.
3. Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további
adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat
haladéktalanul köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket
megtenni.
4. Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó
által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon
belül állást foglalni.
5.

A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés
aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.

6.

Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemű észrevételét az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti.

VII. M űszaki átadás-átvétel
1.

Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell
lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás jelen szerződésben és a
jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul
megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek.

2.

Az építési munkák befejezését követően a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett
kezdeményezésére a Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, melyről
jegyzőkönyv készül. Az eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések irányadóak. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a
szerződés szerint elkészült munkákat tartozik átvenni.
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3.

A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Vállalkozó átadja továbbá a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kívüli azon esetleges dokumentumokat a megfelelő
példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe
helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.

4. A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat,
amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának, a
szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.
5.

Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat
alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás,
hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt
jótállási, szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló
hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával
kapcsolatos munkák a véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles
Megrendelőnek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni.

6. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal,
hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
7.

Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legkésőbb egy éven belül az elkészült munkát
közösen megvizsgálják (utófelülvizsgálati eljárás). Az erre irányuló eljárást a Megrendelő készíti
elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15
nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A
Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben
fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó
által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál
hosszabb nem lehet.

8. A Vállalkozó által vállalt teljeskörű jótállás lejárta előtt a felek a 7. pontban meghatározattak
szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és
hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a
Vállalkozó számára.
VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak
A Megrendelő kapcsolattartója: ........................, Telefon:............, Fax:..................,
mail:.................
Műszaki ellenőr: ........................, Telefon:............, Fax:.................., E-mail:.................

E

A Vállalkozó kapcsolattartója:
........................, Telefon:............, Fax:..................,
mail:.................
Felelős műszaki vezető: ........................, Telefon:............, Fax:.................., E-mail:.................

E

IX. A szerződést biztosítékai
1.

A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely
neki felróható, a IV.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen
teljesít - vagyis ha ezen határidőn belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárása nem történik meg - , a késedelem minden napjára azonos mértékű, a III.1. pont
szerinti vállalkozói díj nettó összegének 0,5 % -a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére
köteles, amely minden késedelmes nap után legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A
maximális késedelem elérését a Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerződéstől a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú
9

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a meghiúsulási kötbérnek és minden kárának
megtérítését követelni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a
szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés (meghiúsulás)
esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja.
2.

A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben olyan okból, amely a Vállalkozónak felróható vagy
amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul, vagy a IX.1. pont szerint 20 napot
meghaladó késedelembe esik, és ezért a Megrendelő a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal
felmondta, vagy attól elállt, a Vállalkozó meghiúsulási (nem teljesítés esetére járó) kötbér
megfizetésére köteles, melynek mértéke a III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összegének
20 %-a.

3.

Felek a III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege 5 % -ának megfelelő mértékű
teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a
szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utóbbi esetkörbe tartozik az is, ha a teljesítés befejezése Megrendelő V.3.
szerinti jogszerű felmondása miatt marad el. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell
rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapján - az alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével (átutalásával);
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosítéknak a IV.2. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után - amennyiben annak
teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik - Megrendelő kamatot
nem fizet. A biztosítékból Megrendelő j ogosult - nem, vagy késedelmes teljesítés esetén közvetlenül kielégítést keresni.

4.

Jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legkésőbb a sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás befejezésekor (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) a III.1.
pont szerinti vállalkozói díj nettó összege 5 % -ának megfelelő m értékű jólteljesítési
biztosítékot nyújtani.
A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján - az
alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével (átutalásával);
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosítéknak a X.1. pont szerinti jótállási idő lejártának napjáig kell rendelkezésre állnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után - amennyiben annak
teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik - Megrendelő kamatot
nem fizet. A biztosítékból - amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem
megfelelően teljesíti - Megrendelő jogosult közvetlenül kielégítést keresni.

X. Jótállás, szavatosság
1. A

Vállalkozó

az

elvégzett

munkára

-

annak

valamennyi

elemére

- vonatkozóan
10

.....................................hónap teljeskörű jótállást (garanciát) [a Vállalkozónak az I. pont szerinti
közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok különösen, de nem kizárólag a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet - szerinti
kötelező alkalmassági időt (szavatosság) vállal. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres
hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától kezdődik.
2.

A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé
teszi - 3 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
időtartamon belül befejezni.

3.

A Megrendelő jogosult a jólteljesítési (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére
kikötött) biztosítékot igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó a jótállási (garanciális)
kötelezettségét a jelen szerződést megszegve nem vagy nem teljeskörűen, nem megfelelően
teljesíti, beleértve ha a Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibákat és hiányosságokat a X.2.
pont szerinti határidőn belül nem orvosolja, vagy a korábban e körben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll.

XI. Egyéb rendelkezések
1.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és
korlátozások a kiemelt közérdekre, az uniós forrás mértékére és a szerződő felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.

2. A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az
együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást
tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések
meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.
3.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg
káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió
HUF/év.

4.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű
Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
6. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy 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 valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a
szerződés nem semmis.
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Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen 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 vagy
a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A
szerződés felmondásának, illetve attól való elállásnak jelen pontban külön nem nevesített
lehetséges és kötelező eseteire a Kbt. 143. §-ában foglaltak az irányadóak.
7. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában rögzített rendelkezések szerint, az ott írt
korlátozások figyelembevételével módosítható.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott esetben a szerződés teljesítése során keletkező
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson - amennyiben ilyen a teljesítés során keletkezik - a
Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez,
továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására is.
9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során az egymásnak
küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-,
illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg:
Megrendelő részéről:
levelezési cím:....................................
e-mail: ...............................................
telefon: .................................................
telefax:...............................................
Vállalkozó részéről:
levelezési cím:.......
e-mail: ...................
telefon: ...................
telefax:...................
10. A szerződésben szereplő jogszabályi (szabványi, egyéb kötelező előírási) hivatkozások helyére a
hivatkozott jogszabályhely (szabvány, egyéb kötelező előírás) megváltozása vagy az azt
tartalmazó jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) hatályon kívül helyezése esetén az
annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt (szabványt, egyéb
kötelező előírást) kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos
jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása
összeegyeztethetetlen lenne a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerződés
követelményeivel, illetőleg céljával.
11. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül, tárgyalásos úton
kísérelnek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a felek
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hatáskörtől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar
jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerződő felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó
szerződéses, jogszabályi és műszaki előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely
okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény
érvényesítésére jogosítja fel.
A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, m int szerződéses
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Kelt,

NYÍREGYHÁZA M EG Y EI JO G Ú VÁROS
ÖNKORM ÁNYZATA
Megrendelő
Ph.

Vállalkozó
Ph.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció
2. sz. melléklet: A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók ismertetése

(a szürkével kiemelt részek véglegesítésére a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az
eljárás eredménye, valamint a nyertes ajánlattevő adatai és ajánlata ismeretében kerül sor)
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VÁLLA LKO ZÁ SI SZERZŐDÉS
„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 G azdaságfejlesztést és m unkaerő m obilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés N yíregyháza délkeleti és délnyugati te rü lete in ” c. projekthez
tartozó kivitelezési és egyéb m u n k ák 3 részben
3. rész:

N y íre g y h á z a ,
elvégzése

Tünde

u tc a

ú té p íté s i és egyéb

k iv itelezési m u n k á in a k

amely létrejött egyrészről:
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, K ossuth tér 1., adószáma: 15731766-2-15.; képv.: Dr. K ovács Ferenc polgárm ester), mint

megrendelő (a továbbiakban: M egrendelő)
másrészről:
(székhelye:
.....................................

........................................

; e-mail:

;

Cg.:

.................................................

...............................................................;

tel.:

;

adószám:

...................................................,

..................................

;bankszám laszám:

..................................................

;

képv.:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZM ÉNYEK
Felek előzményként rögzítik, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) II. része alapján, közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le (TED-...), melynek tárgyát az alábbiak szerint határozta meg:
„TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és m unkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. projekthez tartozó
kivitelezési és egyéb m unkák 3 részben
3. rész: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb kivitelezési
m unkáinak elvégzése
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta és nyertes
ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Vállalkozót nevezte meg. Vállalkozó nyilatkozatai és
igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, személyi- és tárgyi
feltételekkel rendelkezik. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során
mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó
álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve és közös érdeke.
A jelen szerződés létrejöttének alapját a fent hivatkozott eljárást megindító felhívás, az ahhoz kiadott
ajánlati dokumentáció, tervdokumentáció és árazatlan költségvetés, az ajánlatok kidolgozására adott
idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata együttesen
alkotják. Az ezekben foglaltak abban az esetben is vonatkoznak a felek jogviszonyára, ha az abban
foglaltakat a jelen szerződés nem ismétli, vagy említi meg. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve
semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes az előbbiekben felsorolt dokumentumok
valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, az előbbi
dokumentumokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.
Szerződő felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok - a mellékletként felsorolt egyéb
dokumentumokkal együtt - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződés azokkal
együtt értelmezendő, függetlenül attól, hogy azok fizikai formában a szerződéshez csatolásra kerülteke:
- A közbeszerzési eljárás során keletkezett Közbeszerzési Dokumentumok;
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- Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat.
Mivel a szerződés az eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendő, a közte és az eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az
esetben, ha a szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő
alkalmazási sorrend érvényesül: az eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült eljárást
megindító felhívása, ajánlati dokumentációja és mellékletei, a jelen szerződés, végül Vállalkozó, mint
ajánlattevő ajánlata (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen szerződés
nem lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati elemekkel. Az
e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy
szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban megelőzi az utána következőt.
II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja „Nyíregyháza, Tünde utca útépítési és egyéb
kivitelezési m unkáinak elvégzése” tárgyú beruházás - a Közbeszerzési Dokumentumokban és az
ajánlatban részletesen meghatározott - munkáinak elvégzését, és ezzel összefüggésben a
használatba vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási
dokumentáció elkészítését (ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén, a vonatkozó
előírásnak megfelelő tartalommal). A teljesítés a sikeres műszaki átadás-átvétellel zárul.
2. A fentiekben meghatározott feladatot Vállalkozónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező de ahhoz fizikailag nem csatolt - az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban kiadott
tervdokumentáció szerint kell teljesítenie.
3. A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Tünde utca
III. Vállalkozói díj, fizetési feltételek
1. A Vállalkozót a szerződés tárgya megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű
átalányárként ............................ HUF + 27 % Áfa (........... ........... HUF), mindösszesen bruttó
.......................... HUF, azaz ..................................... forint [a Vállalkozónak a I.1. pont szerinti
közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] vállalkozói díj illeti meg azzal, hogy a
többletmunkák ellenértéknek megtérítésére nincs lehetőség, a pótmunkák tekintetében pedig a
felek a mindenkor hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei vonatkozó szabályai szerint járnak el.
A vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz.
2. A felek rögzítik, hogy mivel a beruházás építési hatósági engedélyhez nem kötött, így az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdésének b) pontja jelen
szerződés tekintetében nem alkalmazandó.
3.

A vállalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét
tartalmazza, amely a Közbeszerzési Dokumentumok (és egyéb kapcsolódó iratok) bármely
részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás
átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiviteli tervdokumentációban és a beárazott
költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. A vállalkozói díj tartalmazza a használatba
vételhez szükséges hatósági átadások megtartását és bizonylatolását, a megvalósulási
dokumentáció elkészítését - ezek jogszabály által előírt szükségessége esetén -, továbbá a
Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő munkákat, a megvalósításhoz szükséges
ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos
energia, stb. közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit, az időközi árváltozásból eredő vállalkozói
kockázatot. A jelen szerződésben megadott ellenértéken felül Vállalkozó semmilyen jogcímen
további díjat nem érvényesíthet.
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4.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése, és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
134/B.1. pontja alapján a jelen szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege) 50%-ának megfelelő
összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, melyet a Vállalkozó előlegbekérő
dokumentum benyújtásával vehet igénybe. Az előleg kifizetése - annak igénylése esetén - a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik. Vállalkozó köteles a részére
folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és
annak kapcsán - ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot
az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő
felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.
Az esetlegesen igényelt előleg kifizetésének a feltétele, hogy a Vállalkozó az előlegbekérő
dokumentum benyújtásának időpontjáig az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének
idejére (azaz az előleggel való elszámolásig) szóló hatállyal, feltétel nélküli és visszavonhatatlan
előleg visszafizetési biztosítékot kell adnia a jelen szerződés elszámolható összegének 10%-a és a
folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben. Az előleg
visszafizetési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján - az alábbiak
szerint módok valamelyikén teljesíti:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetésével (átutalásával);
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel.
A Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A felvett előleget egyenlő
részletekben, a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből kell levonni. Az 1.
részszámla a 111.1. pont szerinti vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés
tárgyát képező műszaki tartalom 25 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a 2.
részszámla a 111.1. pont szerinti vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés
tárgyát képező műszaki tartalom 50 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a 3.
részszámla a 111.1. pont szerinti vállalkozói díj 75 %-ának megfelelő összegéről a jelen szerződés
tárgyát képező műszaki tartalom 75 %-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítésekor, a végszámla
a III.1. pont szerinti vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegéről a szerződés hibaés hiánymentes teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követően nyújtható be, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hibaés hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott
munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

5.

Az ellenérték a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek
elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla
kézhezvételét követően átutalással forintban kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), (8),
(10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-ában, 32/B §-ában, és a 2013.
évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, továbbá a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót
vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §-ában bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a jelen szerződésben foglalt
ellenérték kifizetése.

6.

A szerződés finanszírozása a „T0P-6.1.5-15-NY1-2016-00002 Gazdaságfejlesztést és munkaerő
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati
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területein” című pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A
támogatási intenzitás mértéke 100,000000 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás.
7.

Vállalkozó köteles a teljesítésigazolás alapján kiállított számlán köteles feltüntetni valamennyi
olyan információt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és esetlegesen a támogatást nyújtó szervezet
általi előírások meghatároznak.

IV. A teljesítési határidő
1.

A munkaterületet a Megrendelő legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon belül
rendelkezésre bocsátja.

2.

A szerződés teljesítésének időtartama: 135 naptári nap (a szerződés megkötésétől számítva),
azzal, hogy ezen időtartamon belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételnek meg
kell történnie. A szerződés csak a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárásával minősül teljesítettnek. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

V. A Vállalkozó kötelezettségei a teljesítés során
1. A Vállalkozó a Közbeszerzési Dokumentumok, továbbá a vonatkozó jogszabályi előírások és a
hivatkozott támogatást nyújtó szervezet előírásai és iránymutatásai szerint köteles eljárni. Köteles
a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely tevékenységének
eredményességét vagy határidőre, vagy az előírt minőségben való elvégzését veszélyezteti, vagy
gátolja. A Vállalkozó kötelessége a tervek, költségvetés, vállalkozótól elvárható gondossággal
történő átvizsgálása, ellenőrzése. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat úgy elvégezni,
hogy a munkák utáni műszaki készültséggel rendelkező építmény a hatályos jogszabályok szerint
üzemeltethető legyen.
2. Ha és amennyiben a szerződés hatálya alatt a támogatást nyújtó szervezet érdekkörében felmerült
okból a szerződés módosítása (pl.: további követelmények rögzítése) szükséges, abban az esetben
a Vállalkozó kötelezettséget vállal a szerződés - támogatást nyújtó szervezet által kérteknek
megfelelően történő - a Kbt. rendelkezései szerint történő módosítására (az átalányárra tekintettel
külön díjazás nélkül).
3.

A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását
szigorúan a szerződéssel és a tervekkel, műszaki dokumentációval összhangban végezni. Köteles
szigorúan alkalmazkodni a Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a
szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. Amennyiben Vállalkozó
nem a szerződés szerint teljesít, úgy Megrendelő írásban felszólítja Vállalkozót a hibás teljesítés
kijavítására. Amennyiben a felszólítás ellenére Vállalkozó továbbra is hibásan teljesít, nem javítja
ki a hibákat, Megrendelőnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal vagy meghatározott időre
felmondani, és az ebből származó kárát érvényesíteni Vállalkozó felé. Hibás teljesítés ténye
minden olyan esetben fennáll, amikor a szerződésben vagy annak mellékleteiben rögzített és a
vonatkozó törvények, rendeletek előírásaihoz képest Megrendelő vagy képviselőjének előzetes
intézkedése nélkül eltérő teljesítés valósul meg. Amennyiben Vállalkozó hibásan, hiányosan
teljesít, és a hibás teljesítéssel érintett munkák kijavítását a kivitelezési munkák során a felszólítást
követő 3 napon belül nem kezdi meg Vállalkozó, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan
(figyelembe véve a legrövidebb kijavítási időt), vagy a felszólítás kézhezvételét követő 3 napon
belül magát teljes körűen írásban írásbeli bizonyítékokkal alátámasztottan nem menti ki, és emiatt
a munkát Megrendelő harmadik személlyel végezteti el, úgy ezen esetekben az ilyen munkák
ellenértéke a Vállalkozó által elismertnek tekintendő.

4.

A Vállalkozó kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat, szerkezeteket, stb. építhet be a
gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában
torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén - illetve amennyiben az anyagok,
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gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van - Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező
anyagot, szerkezetet, szerelvényt saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem
módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a szerződéses árat.
5. A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell
a vonatkozó magyar és EU szabványokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be
kell szerezni. Az építési termékek építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek
során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm.
rendeletben és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.
6.

A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott
jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

7. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a
szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.
8.

A Vállalkozó elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett,
betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott
személyzet és munkaerő vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes
munkajogi, munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is.

9. A Vállalkozó köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt,
helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a
hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.
Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítése (felelős műszaki
vezető személye, kivitelezés megkezdésének bejelentése az építésügyi hatóság felé stb.),
Vállalkozó vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek elmaradásából fakadó bírságokért teljes
felelősséget vállal, azokért helytáll.
10.

A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az
előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság
megállapít. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a teljesítés során nem használ fel jogosulatlanul
olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. Vállalkozó köteles
megóvni és kártalanítani a Megrendelőt minden igénnyel és peres eljárással szemben, amely
bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok megszegése miatt merül fel
bármely vállalkozói tevékenység következtében.

11.

A Vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a
beruházás teljesítésével összefüggésben felmerülnek.

12. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell
végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne
szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a
Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.
13. A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes
ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában,
valamint elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. A bontásból és építésből származó
törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba
kell el szállítani és be kell tartani a vonatkozó 45/2004. (VII.26) BM-KVvM együttes rendeletet
"az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól".
14. A felvonulási és a munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, őrzéséről, az előírt figyelmeztető
jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és
munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
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Vállalkozó felel Megrendelő illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban
vagy életében, testi épségében, egészségében, neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve
károsodásokért. Vállalkozó a felvonulási terület kialakításával a munkaterület illetve azon belül a
választott kivitelezés-technológiájának, kivitelezés-technológiai sorrendjének és ütemezésének
megfelelően a rész-munkaterületek meghatározásával és az ezek elhatárolásával, berendezésével
továbbá - különös tekintettel a nagy zajhatással járó munkákra - a munkavégzés szervezésével,
köteles a lakosságot legkevésbé zavaró módon biztosítani. Vállalkozó a felvonulási terület
kialakítása illetve a munkaterület illetve a rész-munkaterületek kialakítása során, valamint a
szállítási, anyagmozgatási tevékenységei során köteles biztosítani a kivitelezési helyszínen lévő
egyéb építmények, létesítmények rendeltetésszerű használata szempontjából szükséges
megközelítésének és használhatóságának lehetőségét, ennek érdekében fokozott és folyamatos
együttműködésre köteles.
15. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása - amennyiben szükséges a
teljesítéséhez - a Vállalkozó feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani.
16. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a tárgyi beruházás eredményképpen
megvalósításra/kivitelezésre kerülő építmények, műtárgyak rendeltetésszerű használatra legkésőbb
a teljesítési határidő utolsó napjáig alkalmasak legyenek, tekintettel azok funkciójának kiemelt
fontosságára.
17.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásának napján a feladat ellátásához szükséges eszközökkel,
anyagokkal és kellékekkel, továbbá a teljesítéshez szükséges szakemberekkel a teljesítés teljes
időtartama alatt rendelkezni köteles.

18. A teljesítés határidőre történő biztosítása érdekében a Megrendelő legkésőbb a IV.1. pontban
megjelölt határidőben teljes a munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja.
19. Vállalkozónak úgy kell a munkákat megszerveznie, hogy a beruházás sikeres, hiba- és
hiánymentes műszaki átadás-átvételének legkésőbb a IV.2. pontban megjelölt határidőig meg kell
történnie, ezen időpontban a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie azzal, hogy a
rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, VII. 6. pont szerinti körbe tartozó hibák kijavítása a
műszaki átadás-átvételt követően is megtörténhet a VII.5. pontban meghatározott határidőben, és
az ilyen hibák javítása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli.
20. A tervdokumentációban közölt műszaki megoldásoktól nem lehet eltérni. A kivitelezés során, a
tervezővel és a Megrendelő képviselőjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak érdekében,
hogy a tervezéskor előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő kérdésekben a
megfogalmazott alapvető tervezői irány és szempont érvényesülhessen.
21. Minden látható szerkezetet és felületet, a beépítés és a munkavégzés kezdete előtt a Megrendelő
képviselőjének be kell mutatni, a beépítés csak a Megrendelő képviselőjének jóváhagyásával
történhet.
22. Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabály [191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari
kivitelezési tevékenységről] szerint építési naplót naprakészen vezetni.
23. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok,
szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell
végezni, ha erre a tervdokumentációban nincs utalás.
24. A Vállalkozó a kivitelezési munkák során betartani tartozik valamennyi vonatkozó műszaki és
gyártástechnológiai, minőségellenőrzési előírást, ezeken belül különösen (de nem kizárólagosan) a
következőket:
•

az egyes műveletek között esetlegesen szükséges technológiai időt be kell tartani;

•

munkát csak megfelelő időjárási körülmények, hőmérséklet és légállapot esetén szabad
végezni;
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•

a kivitelezési munkák része a befejezés utáni takarítás is.

25. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. minőségét az érvényes rendeletek és
szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és
szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat
(Építőipari Alkalmassági Bizonyítványokat, Engedélyeket, Minőség Bizonyítványokat, Vizsgálati
Jegyzőkönyveket, Szakvéleményeket, stb.) az átadás-átvételi eljárás befejezésével egyidőben
átadja a Megrendelő képviselőjének. Megrendelő képviselője a kivitelezés folyamán bármikor
betekintést kérhet a minőségre vonatkozó iratokba és dokumentumokba, melyeket Vállalkozó
köteles rendelkezésre bocsátani.
26. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles a beépített anyagok (ÉMI,
KERMI stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a
tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást a Megrendelőnek átadni. A
Vállalkozó köteles a beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait
szigorúan betartani, valamint a minőségellenőrzési tevékenységeket saját költségén elvégezni és
azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően dokumentálni. A Vállalkozó a megvalósítást
akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni.
27.

A Vállalkozó - a Kbt. 138. § (2) bekezdés előírásai szerint - a jelen szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzési eljárás során az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7)
bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, a 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonásának mellőzése, más szervezet/személlyel történő helyettesítése kizárólag a
Kbt. 138. § (2) bekezdésben foglaltak fennállása esetén történhet. A Vállalkozó a jelen szerződés
2. sz. mellékletének csatolásával tesz eleget a Kbt. 138. § (3) bekezdés előírásainak, miszerint a
szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alatt. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének
65%-át, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó pedig nem vehet igénybe az alvállalkozói
szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése
során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya
nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A Vállalkozó
az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki.

28. A szerződés teljesítése során az alábbi szakemberek kötelesek eljárni:
■

... | MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezető
A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata
alapján kötelezi magát arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében meghatározott - a jelen
szerződés alábbi értékelési részszempontjára tett vállalását a szerződés hatálya alatt fenntartja,
azaz az alábbiak szerint vállalt ajánlati elemet a szerződés teljesítése keretében biztosítja
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Megrendelő részére:
„A III.1.3) M2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bem utatott
szakember építési projektekben szerzett helyszíni irányításra, felügyeletre vonatkozó
szakmai többlet tapasztalata a kötelezően előírt min. 3 hónapot meghaladóan (hónap,
minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap)” | ................................. (név),
.................................(hónap). [a Vállalkozó, mint ajánlattevő közbeszerzési eljárásban tett
ajánlatának megfelelően].
29.

Vállalkozó a teljesítés során folyamatosan köteles konzultálni
megállapodásait írásban kell rögzíteni.

Megrendelővel.

Felek

30. Vállalkozó a Megrendelő által feltett kérdéseket a kérdés kézhezvételétől számított maximum 5
napon (indoklással ellátott sürgősségre hivatkozás esetén a Megrendelő által meghatározott időn)
belül írásban köteles megválaszolni, továbbá az esetlegesen kért állásfoglalások megadása
vonatkozásában írásban reagálni. Felek rögzítik, hogy az írásos forma alatt kizárólag a papír alapú,
cégszerűen aláírt nyilatkozatokat/dokumentumokat értik.
VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
1.

Megrendelő képviselője a teljesítést folyamatában jogosult ellenőrizni.

2. A Megrendelő köteles - teljesítésigazolás kiadását követően - a Vállalkozó által benyújtott rész- és
végszámla alapján az ellenérték megfizetésére, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.
3. Amennyiben a szerződésszerű teljesítéshez a szerződés megkötésekor nem ismert további
adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik szükségessé, Megrendelő az adatokat
haladéktalanul köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, illetve a szükséges intézkedéseket
megtenni.
4. Megrendelő köteles a munka folyamatosságát biztosító konzultációkon részt venni, a Vállalkozó
által feltett kérdésekkel kapcsolatban a konzultáción vagy azt követően legfeljebb 5 munkanapon
belül állást foglalni.
5.

A Megrendelő a szerződésszerű teljesítéshez szükséges adatokat és iratokat jelen szerződés
aláírásával egyidejűleg hiánytalanul átadja.

6.

Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos
mindennemű észrevételét az építési naplóba való bejegyzés formájában rögzíti.

VII. M űszaki átadás-átvétel
1.

Az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell
lefolytatni. Az eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a beruházás jelen szerződésben és a
jogszabályban előírtak, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározottak maradéktalanul
megvalósultak-e és a teljesítés megfelel-e az előírt követelményeknek.

2.

Az építési munkák befejezését követően a Vállalkozónak az e-főnaplóban jelzett
kezdeményezésére a Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, melyről
jegyzőkönyv készül. Az eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32-33. §-aiban
foglalt rendelkezések irányadóak. A Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a
szerződés szerint elkészült munkákat tartozik átvenni.

3.

A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Vállalkozó átadja továbbá a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 32-33. §-aiban foglaltakon kívüli azon esetleges dokumentumokat a megfelelő
példányban, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmény üzembe
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helyezéséhez (végleges használatbavételének engedélyezéséhez) szükségesek.
4. A Felek a beruházás átadás-átvételekor közösen elvégzik a szakmailag szokásos azon vizsgálatokat,
amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának, a
szerződésszerű teljesítés megállapításához szükségesek.
5.

Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles az elvégzett munkát megvizsgálni, a vizsgálat
alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét és a hibás,
hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt
jótállási, szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló
hibák, hiányok kijavításának határideje 20 napnál hosszabb nem lehet. Ha a hiba kijavításával
kapcsolatos munkák a véghatáridő hosszabbodásához vezetnének, úgy Vállalkozó köteles
Megrendelőnek a késedelemre vonatkozó kötbért megfizetni.

6. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal,
hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
7.

Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított legkésőbb egy éven belül az elkészült munkát
közösen megvizsgálják (utófelülvizsgálati eljárás). Az erre irányuló eljárást a Megrendelő készíti
elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15
nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A
Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben
fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó
által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál
hosszabb nem lehet.

8. A Vállalkozó által vállalt teljeskörű jótállás lejárta előtt a felek a 7. pontban meghatározattak
szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, és
hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a
Vállalkozó számára.
VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak
A Megrendelő kapcsolattartója: ........................, Telefon:............, Fax:..................,
mail:.................
Műszaki ellenőr: ........................, Telefon:............, Fax:.................., E-mail:.................

E

A Vállalkozó kapcsolattartója:
........................, Telefon:............, Fax:..................,
mail:.................
Felelős műszaki vezető: ........................, Telefon:............, Fax:.................., E-mail:.................

E

IX. A szerződést biztosítékai
1.

A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, illetve amely
neki felróható, a IV.2. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen
teljesít - vagyis ha ezen határidőn belül a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárása nem történik meg - , a késedelem minden napjára azonos mértékű, a III.1. pont
szerinti vállalkozói díj nettó összegének 0,5 % -a/nap mértékű késedelmi kötbér fizetésére
köteles, amely minden késedelmes nap után legfeljebb 20 napig kerül felszámításra. A
maximális késedelem elérését a Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben
jogosult a szerződéstől a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú
jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a meghiúsulási kötbérnek és minden kárának
megtérítését követelni. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér megfizetése a
szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; míg a nem teljesítés (meghiúsulás)
esetén megfizetett kötbér a további (teljes) teljesítés követelését kizárja.
9

2.

A Ptk. 6:186. §-a alapján amennyiben olyan okból, amely a Vállalkozónak felróható vagy
amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul, vagy a IX.1. pont szerint 20 napot
meghaladó késedelembe esik, és ezért a Megrendelő a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal
felmondta, vagy attól elállt, a Vállalkozó meghiúsulási (nem teljesítés esetére járó) kötbér
megfizetésére köteles, melynek mértéke a III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összegének
20 %-a.

3.

Felek a III.1. pont szerinti vállalkozói díj nettó összege 5 % -ának megfelelő mértékű
teljesítési biztosítékot kötnek ki. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha Vállalkozó a
szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be. Ez utóbbi esetkörbe tartozik az is, ha a teljesítés befejezése Megrendelő V.3.
szerinti jogszerű felmondása miatt marad el. A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell
rendelkezésre bocsátani. A biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja
alapján - az alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével (átutalásával);
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosítéknak a IV.2. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után - amennyiben annak
teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik - Megrendelő kamatot
nem fizet. A biztosítékból Megrendelő j ogosult - nem, vagy késedelmes teljesítés esetén közvetlenül kielégítést keresni.

4.

Jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó köteles a Megrendelőnek legkésőbb a sikeres műszaki
átadás-átvételi eljárás befejezésekor (azaz a jótállási kötelezettség kezdetének időpontja) a III.1.
pont szerinti vállalkozói díj nettó összege 5 % -ának megfelelő m értékű jólteljesítési
biztosítékot nyújtani.
A jólteljesítési biztosítékot Vállalkozó - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján - az
alábbiak szerint módok valamelyikén teljesíti:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetésével (átutalásával);
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával;
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosítéknak a X.1. pont szerinti jótállási idő lejártának napjáig kell rendelkezésre állnia,
illetve a b) és c) pont esetében érvényesnek lennie. A biztosíték után - amennyiben annak
teljesítése Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel történik - Megrendelő kamatot
nem fizet. A biztosítékból - amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségét nem vagy nem
megfelelően teljesíti - Megrendelő jogosult közvetlenül kielégítést keresni.

X. Jótállás, szavatosság
1.

A Vállalkozó az elvégzett munkára - annak valamennyi elemére - vonatkozóan
.....................................hónap teljeskörű jótállást (garanciát) [a Vállalkozónak az I. pont szerinti
közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint] és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok különösen, de nem kizárólag a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet - szerinti
kötelező alkalmassági időt (szavatosság) vállal. A jótállás és szavatosság időtartama a sikeres
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hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától kezdődik.
2.

A jótállás időtartamán belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel
összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé
teszi - 3 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt, de legfeljebb 20 napos
időtartamon belül befejezni.

3.

A Megrendelő jogosult a jólteljesítési (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére
kikötött) biztosítékot igénybe venni, amennyiben a Vállalkozó a jótállási (garanciális)
kötelezettségét a jelen szerződést megszegve nem vagy nem teljeskörűen, nem megfelelően
teljesíti, beleértve ha a Vállalkozó a Megrendelő által bejelentett hibákat és hiányosságokat a X.2.
pont szerinti határidőn belül nem orvosolja, vagy a korábban e körben megtett intézkedések
ellenére az adott hiba vagy hiányosság továbbra is fennáll.

XI. Egyéb rendelkezések
1.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben kikötött szankciók, továbbá a kizárások és
korlátozások a kiemelt közérdekre, az uniós forrás mértékére és a szerződő felek kifejezett
akaratnyilatkozata alapján kerültek meghatározásra.

2. A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az
együttműködés során szükség szerinti koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást
tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések
meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről.
3.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési (CAR=
"Construction All Risks") biztosítást kötni, illetve azzal rendelkezni. Minimális kártérítési összeg
káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió
HUF/év.

4.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A külföldi adóilletőségű
Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
6. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy 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 valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a
szerződés nem semmis.
Megrendelő köteles a jelen szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a
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közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen 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 vagy
a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. A
szerződés felmondásának, illetve attól való elállásnak jelen pontban külön nem nevesített
lehetséges és kötelező eseteire a Kbt. 143. §-ában foglaltak az irányadóak.
7. A jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában rögzített rendelkezések szerint, az ott írt
korlátozások figyelembevételével módosítható.
8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy adott esetben a szerződés teljesítése során keletkező
szerzői jogi védelem alá eső alkotáson - amennyiben ilyen a teljesítés során keletkezik - a
Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez,
továbbá a jelen szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására is.
9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során az egymásnak
küldött írásbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-,
illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre küldhetik meg:
Megrendelő részéről:
levelezési cím:....................................
e-mail: ...............................................
telefon: .................................................
telefax:...............................................
Vállalkozó részéről:
levelezési cím:.......
e-mail: ...................
telefon: ...................
telefax:...................
10. A szerződésben szereplő jogszabályi (szabványi, egyéb kötelező előírási) hivatkozások helyére a
hivatkozott jogszabályhely (szabvány, egyéb kötelező előírás) megváltozása vagy az azt
tartalmazó jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) hatályon kívül helyezése esetén az
annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt (szabványt, egyéb
kötelező előírást) kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos
jogszabály (szabvány, egyéb kötelező előírás) eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása
összeegyeztethetetlen lenne a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jelen szerződés
követelményeivel, illetőleg céljával.
11. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek peren kívül, tárgyalásos úton
kísérelnek megoldani. Az ilyen módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a felek
hatáskörtől függően kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
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12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar
jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Ptk. (2013. évi V. tv.), azzal,
hogy a szerződő felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. A vonatkozó
szerződéses, jogszabályi és műszaki előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely
okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény
érvényesítésére jogosítja fel.
A szerződést a felek ezek után annak elolvasása és közös értelmezése után, m int szerződéses
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.

Kelt,

NYÍREGYHÁZA M EG Y EI JO G Ú VÁROS
ÖNKORM ÁNYZATA
Megrendelő
Ph.

Vállalkozó
Ph.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció
2. sz. melléklet: A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók ismertetése

(a szürkével kiemelt részek véglegesítésére a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követően az
eljárás eredménye, valamint a nyertes ajánlattevő adatai és ajánlata ismeretében kerül sor)
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