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Útmutató Ajánlattevőknek
HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű
közbeszerzési eljáráshoz

I.

Általános tájékoztató
Jelen Útmutató nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, az Útmutató
az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az Útmutató
között eltérés adódna, az ajánlattételi felhívás a mértékadó.

I.1. Az eljárás jogi háttere:
A közbeszerzési eljárás a 2003. évi CXXIX („Közbeszerzési”) Törvény alapján kerül
lebonyolításra.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra ill. a nyertessel
kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Ajánlattevő ajánlatának
benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a
teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével
állítja össze.
Az ajánlatkérési dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési
eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
I.2. A beszerzés tárgya, leírása:
Vállalkozási szerződés keretében Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata részére a
HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezése a KÖVITE-PLUSZ Kft. által
készített tervdokumentációban meghatározott műszaki tartalom megvalósítása mellet.
A felújításban érintett helyszínek és mennyiségek:
Úttörő utca: hossza 1710 m, szélessége átlagosan 5,8 m.
Zrínyi utca: hossza 617 m, szélessége átlagosan 4,7 m.
Bocskai utca: hossza 1211 m, szélessége átlagosan 5,8 m.
Márki utca: hossza 1223 m, szélessége átlagosan 4 m.
I.3. Ütemterv:
Esemény megnevezése
Ajánlattételi felhívás megküldése
Kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje
Kiegészítő tájékoztatás megküldésének időpontja
Ajánlattételi határidő
Ajánlat felbontásának időpontja
Hiánypótlás megkérésének várható időpontja
Hiánypótlás benyújtásának várható időpontja
Szerződéskötés tervezett időpontja
Munkaterület átadásának tervezett időpontja
Munkálatok befejezésének legkésőbbi határideje

Dátum
2011. 02. 22.
2011. 03. 07.
2011. 03. 09.
2011. 03. 16.
2011. 03. 16.
2011. 03. 17.
2011. 03. 22.
2011. 04. 06.
2011. 04. 06.
2011. 06. 15.

Időpont

00

11 óra
00
11 óra
00

10 óra
00
10 óra

I.4. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek viselése:
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával, a helyszíni szemlékkel és vizsgálódásokkal
kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen
címen nem tehető kötelessé ezen költségek megtérítésével kapcsolatban függetlenül az eljárás
lefolyásától vagy kimenetelétől.
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II.

Finanszírozási és fizetési feltételek
A munkák finanszírozása a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program
támogatásával és az ajánlatkérő saját forrásából történik
Az ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámla benyújtására lehetőséget nem biztosít. Számla a
hiánypótlás nélküli műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be
Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: EUR.
A számla kifizetése az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítésétől számítva a Kbt 305. §-ban foglaltak szerint, átutalással történik a hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek (a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.)
MeHVMPM együttes rendelet 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet), valamint a mindenkori
hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény
(2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja az
Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában
foglaltak szerint kell eljárnia.

III.

Ajánlattétel feltételei
Ajánlattevőnek ajánlatát az ajánlattételi felhívásban, az útmutatóban, valamint a jogszabályokban
előírt feltételeknek megfelelően kell elkészítenie.

III.1. Ajánlati ár:
Az ajánlati árat a teljesítés időpontjára prognosztizálva, a munkák teljes körű megvalósítására,
egyösszegű átalányárként kell megadni, melynek tartalmaznia kell minden, a beruházás
teljesítését befolyásoló költséget, beleértve:
a beruházás tárgyának I. osztályú minőségben történő megvalósításához szükséges
kiadásokat, az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar
szabványokban, műszaki előírásokban és műszaki irányelvekben előírt követelmények,
a hatályos jogszabályok, valamint jelen dokumentációban foglaltak betartásával (anyag,
bér, gép, felvonulás, szállítás, ellenőrző mérések és vizsgálatok, segédszerkezetek és
anyagok, stb. költségeit, minden adót, illetéket és szolgáltatást, mely a munkák
megfelelő elvégzéséhez, szükséges);
a beruházás ideje alatt bekövetkező esetleges árváltozásokat;
a kivitelezéshez szükséges energiák használatának költségeit;
Ajánlatkérő által nem biztosított, de esetleg az Ajánlattevői teljesítés érdekkörébe eső
minden egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint
minden felmerülő költséget, mely a kivitelezés során a tárgyban megnevezett munkák
megvalósításához, Ajánlattevő szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.
III.2. Az ajánlat Ajánlatkérő által kötelezően előírt tartalmi elemei; benyújtandó igazolások,
nyilatkozatok jegyzéke:
a) Tartalomjegyzék
b) Felolvasó lap a Kbt. 80. § (3) bekezdés szerinti adatokkal (1.sz. melléklet)
c) Nyilatkozatok, igazolások kizáró okokról
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint nyilatkozniuk kell arról,
hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontja,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdése hatálya alá (2-3-4. sz. melléklet).
d) Nyilatkozat gazdasági, pénzügyi alkalmasságról
Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata az elmúlt 2 év (2008., 2009.) útépítési, útfelújítási
tevékenységből származó árbevételéről (5.sz. melléklet),
e) Nyilatkozat műszaki, szakmai alkalmasságról
Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó előző 3 évben befejezett (2008., 2009. 2010.) útépítési,
útfelújítási munkák ellátására vonatkozó referencia munkáiról a Kbt. 68. § (2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nyilatkozatának (igazolásának) csatolása a teljesítés során
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f)

rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltségek leírása
azok típusának, megnevezésének, a rendelkezési jog megadásával. Saját tulajdonú
eszköz (gép, berendezés) esetén nyilvántartási számot is tartalmazó ajánlattevői
nyilatkozat, bérelt eszköz(ök) esetén –az előzőeken felül- mindkét fél által aláírt
(elő)szerződés csatolása is szükséges. A bemutatásnál elegendő kitérni az
alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre.
Azon szakemberek, vezetők megnevezése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A
szakemberek bemutatása során csatolandó a végzettséget igazoló dokumentum
másolata, a képzettséget ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű
aláírásával, valamint akiknél követelmény, a hatósági nyilvántartásba vételt igazoló
dokumentumok másolata. A teljesítésben részt vevő szakemberek adatait végzettség
illetve képzettség szerinti bontásban kérjük megadni. A Kbt. 70/A. § (1) bekezdés e)
pontja alapján a 67. § (2) bekezdés c) és e) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek
aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot!
Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó csatolja az előírt környezetvédelmi rendszer (ISO 14001),
azoknak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány
másolati példányát, ezek hiányában a Kbt. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a
szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek
egyéb bizonyítékait.
Egyéb igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
kizáró okok – Kbt. 60. § (1), Kbt. 61.§ (1) bekezdése – hatálya alá eső alvállalkozót
(Kbt. 63. § (3) bekezdése) (6. sz. melléklet).
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (7. sz. melléklet).
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakról (8. sz. melléklet).
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltakról (9. sz. melléklet).
Ajánlattevőnek illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak az ajánlatához csatolnia kell eredeti vagy egyszerű
másolatban az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát.
Ajánlattevő csatolja az ajánlatához az ISO 9001 minőségbiztosítási-, és MSZ 28001
munkabiztonsági és egészségvédelmi rendszer alkalmazását igazoló tanúsítványa
(vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel
egyenértékű tanúsítványa vagy a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerint egyéb
bizonyítékai) egyszerű másolatát.
Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata a felelősségbiztosítása fennállásáról vagy
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés időpontjáig megkötésre kerül
(10. sz. melléklet).
Ajánlattevőnek a Kbt. 53/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell a
jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról.
A tervdokumentációhoz mellékelt költségvetési kiírás tételeinek beárazásával történő
árazott költségvetés benyújtása.
Közös ajánlattétel esetén Ajánlattevőknek konzorciumi megállapodást kell kötniük és
ajánlatukhoz csatolniuk, melyben meg kell jelölni a kizárólagos képviseletre jogosult
szervezetet illetve személyt,
valamint
a szerződés teljesítéséért egyéni és
egyetemleges felelősséget kell vállalni (adott esetben).

Ajánlatkérő által biztosított formanyomtatványok csak minták, Ajánlatkérő azokkal megegyező
tartalmú nyilatkozatokat is elfogad.
III.3. Az ajánlat Ajánlatkérő által kötelezően előírt formai elemei (Kbt. 70/A. §):
a) Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve, a csomagoláson
„HURO/0802/049_AF-útfelújítás” megjelöléssel kell benyújtani.
b) Az ajánlatot 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat) kell benyújtani, az eredeti ajánlaton meg
kell jelölni, hogy az az eredeti.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak
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d)

e)

IV.

V.

Kiegészítő tájékoztatás
a)

A kiegészítő tájékoztatás – kizárólag írásban történő - megkérésének:
határideje:
2011. 03. 07.
címe:
KÖVITE-PLUSZ Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi u. 54. 1. emelet 8. számú iroda (titkárság)
telefaxszáma:
66) 463-138
e-mail címe:
kovite@kovite.hu

b)

A kiegészítő tájékoztatásra a választ legkésőbb 2011. 03. 09-én egyidejűleg minden
Ajánlattevő számára Ajánlatkérő megküldi.

Az ajánlat beadása:
a)

b)
c)
d)
e)
VI.

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám)
is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére a 83–87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet
hivatkozni.

Az ajánlat benyújtásának
00
határideje:
2011. 03. 16.
10 óra
helye:
KÖVITE-PLUSZ Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi u. 54. 1. emelet 8. számú iroda (titkárság)
Az Ajánlatot személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani.
A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
amennyiben azt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig kézhez kapja.
Az ajánlat postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat - beleértve a
határidőn túli beérkezést is - Ajánlattevőt terheli.
A megadott határidő után beérkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

Az ajánlat bontása:
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel
00
időpontja:
2011. 03. 16.
10 óra
helye:
KÖVITE-PLUSZ Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi u. 54. 1. emelet Tárgyalóterem
Az ajánlat bontása a megjelent pályázók jelenlétében történik, melyről külön értesítést
Ajánlatkérő nem küld.
Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 80. § (2) bekezdésben meghatározott
személyek.
Ajánlatkérő a bontás eljárás során megvizsgálja, hogy az ajánlat
határidőre beérkezett-e;
az ajánlat megfelelő módon került-e benyújtásra
sértetlen csomagolás,
csomagoláson előírt felirat feltüntetve;
Az ajánlat felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti
Ajánlattevő nevét,
Ajánlattevő székhelyét,
az ajánlati árat, a bírálati szempontok szerinti egyéb ajánlati elemeket.
Ajánlatkérő a bontási eljárás során nem vizsgálja az ajánlat érvényességét.
Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, mely 5 napon belül Ajánlattevő
részére megküldésre kerül.

6/29

HURO/0802/049_AF-útfelújítás

VII. Az ajánlat elbírálása
VII.1.
a)

Az ajánlat vizsgálata:
Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálása során megállapítja hogy azok formai és tartalmi
elemeiket tekintve megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési
dokumentációban előírt feltételeknek, ajánlattevő alkalmas-e a szerződés teljesítésére.

b)
c)

Érvénytelen az ajánlat, ha az a Kbt. 88. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy erőforrást nyújtó
szervezetet, aki
a kizáró okok (Kbt. 60-61. §) hatálya alá tartozik;
részéről a kizáró ok (Kbt. 60-62. §) az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal teljes körben biztosítja.

d)
VII.2.

Az ajánlat értékelése:
Ajánlatkérő azon Ajánlattevővel köt szerződést, akinek ajánlata összességében a
legelőnyösebbnek minősül. Az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló
részpontok és azok súlyát meghatározó szorzószám (súlyszám):
Részszempontok
Súlyszámok
nettó ajánlati ár (euro)
65
teljes körű jótállás időtartama (min. 24 hónap, max: 48 hónap)
15
késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj százalékában
10
(min: 0,30%/nap, max: 1 %/nap)
előteljesítési napok száma (min:0 nap, max:30 nap)
10
Az értékelés módszere:
Az értékelés során adható pontszám részszempontonként 1-100.
Az 1. részszempont esetében a legjobb ajánlatot tevő az adható legmagasabb pontszámot
kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva értékarányosítással kerül
megállapításra, a 2.-4. részszempontok esetében a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
kapja a lehetséges maximális pontszámot, a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb
ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek
különbségéhez viszonyítva kapnak pontot az alábbiak szerint:

1. Nettó ajánlati ár esetében fordított arányosítással:

Alegjobb
P − Pmin
=
Pmax − Pmin Avizsgált
azaz
P=

Alegjobb
Avizsgált

ahol:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Alegrosszabb:
Avizsgált:

(Pmax

− P min ) + Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

2. Jótállási idő hossza esetében, a
3. Késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díj százalékában esetében és az
4. Előteljesítési napok száma esetében arányosítással az alábbiak szerint:
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P − Pmin
Pmax − Pmin

=

Avizsgált − Alegrosszab b
Alegjobb − Alegrosszab b

azaz
P=

Avizsgált − Alegrosszab b
Alegjobb − Alegrosszab b

ahol:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Alegrosszabb:
Avizsgált:

(Pmax

− P min ) + Pmin

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos –azaz mindegyik ajánlati érték
azonos- mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap.
Az ajánlatot Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete Közbeszerzési Bizottsága bírálja
el.
VIII. Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról:
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről írásbeli
összegezést készít, melyet ajánlattevőknek a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja szerint
megküld.
IX.

Egyebek:
a)
b)

c)

Ajánlatkérő részekre történő ajánlatételre lehetőséget nem biztosít.
A műszaki leírásban megjelölt anyagok, termékek alkalmazásának vonatkozásában a Kbt.
58. § (4) bekezdése szerint azzal egyenértékű termék alkalmazása is elfogadott, az
egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő főbb szerződéses feltételeit szerződéstervezetben foglalta össze, mely tervezet
az ajánlatkérési dokumentáció részét képezi.

Kétegyháza, 2011. 02. 22.
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Vállalkozási szerződés-tervezet
HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű
közbeszerzési eljáráshoz
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményeként
egyrészről Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.,
adószáma:………., törzsszáma:…………., képviseli Kalcsó Istvánné polgármester) mint megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő), másrészről
a ……………
(székhelye: ………………., cégjegyzék száma:…………., adószáma:…………..,
képviseli ……………) mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó, a továbbiakban együttesen: Felek)
között, az alábbi feltételekkel:

1.

Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013” keretében Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által fenntartott
utak útburkolatának felújítása kivitelezési munkáinak megvalósítása tárgyában egyszerű
közbeszerzési eljárást folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatokat megvizsgálta, azok elbírálást követően, nyertesként Vállalkozót, mint
összességében legkedvezőbb Ajánlattevőt kihirdette.

2.

A szerződés dokumentumai
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, – abban az esetben is, ha azok fizikailag
nincsenek a szerződéshez csatolva – azzal szerves egységet alkotnak az alábbi
dokumentumok, amelyekkel a szerződés együtt értelmezendő. A felsorolás – ellentmondás
esetén – egyben a dokumentumok fontossági sorrendjét is jelenti:
közbeszerzési értesítőben megjelent ajánlattételi felhívás,
ajánlatkérési dokumentáció, valamennyi mellékletével együtt (Dokumentáció),
Vállalkozó elfogadott ajánlata, valamennyi mellékletével együtt (Ajánlat).

3.

A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013” keretében Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által
fenntartott utak útburkolatának felújítása (a továbbiakban Létesítmény) kivitelezési munkáit.
Vállalkozó kijelenti, hogy a 2. pontban részletezett dokumentumokat saját felelősségére
ellenőrizte, az azokban foglaltakat ismeri, azokat a Létesítmény funkciójának, céljainak
megfelelő megvalósításához alkalmasnak ítéli.
Vállalkozó a 4. a) pont szerinti vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően
nagy szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg.

4.

Vállalkozói díj
a) Szerződő felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált rögzített, fix
átalányárként határozzák meg az alábbiak szerint:
Nettó vállalkozói díj:
……………..,- Euró.
25 % ÁFA:
……………..,- Euró.
Vállalkozói díj összesen:
…………….,- Euró.
azaz ……………………. Euro.
b) A vállalkozói díj a Létesítmény teljes körű megvalósítására vonatkozik, mely tartalmaz
minden – a beruházás teljesítését befolyásoló – költséget, beleértve:
a Létesítmény I. osztályú minőségben történő megvalósításához szükséges kiadásokat,
az építési munkákra vonatkozó hatályos Európai és Magyar szabványokban, műszaki
előírásokban és műszaki irányelvekben előírt követelmények, a hatályos jogszabályok,
valamint Dokumentációban foglaltak betartásával (anyag, bér, gép, felvonulás, szállítás,
ellenőrző mérések és vizsgálatok, segédszerkezetek és anyagok, stb. költségeit, minden

10/29

HURO/0802/049_AF-útfelújítás

adót, illetéket és szolgáltatást, mely a munkák megfelelő elvégzéséhez, szükséges);
a beruházás ideje alatt bekövetkező árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,
a kivitelezéshez szükséges építési energiák használatának költségeit;
az esetlegesen szükséges tervezői művezetés költségeit, illetve közmű üzemeltetők
szakfelügyeleti díjait,
a kivitelezés ideiglenes melléklétesítményei kiépítésének, elbontásának költségeit;
a vagyonvédelemmel kapcsolatos költségeket,
Megrendelő által nem biztosított, de Vállalkozói teljesítés érdekkörébe eső minden
egyéb engedély, hozzájárulás beszerzésének a költségeit, valamint
minden felmerülő költséget, mely a Létesítmény megvalósításához és üzembe
helyezéséhez, Vállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.
c) Vállalkozó kijelenti, hogy Ajánlatának benyújtása előtt
tekintetbe vette az építési helyszín jellegzetességeit,
tekintetbe vette a Létesítmény megvalósításához szükséges munkák és anyagok jellegét
és mennyiségét,
tekintetbe vette az építési helyszín megközelítésének és elérésének módozatait,
megszerzett minden olyan információt, amelyek befolyásolhatták Ajánlatát,
meggyőződött a Dokumentáció költségvetéseiben feltüntetett mennyiségek valamint az
Ajánlatának részét képező beárazott költségvetésében közölt árak helyességéről és
elégségességéről,
meggyőződött arról, hogy az Ajánlatában megadott árak fedezik a szerződés szerinti
kötelezettségei teljesének ellenértékét.
d) A szerződés érvényességének időtartama alatt Vállalkozó nem jogosult a vállalkozói díj
árszint változása szerinti kiigazítására.
e) Megrendelő a Dokumentáció esetleges hibáira, hiányosságaira, ellentmondásaira történő
hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt a kivitelezés időszakában nem
fogad el.
f) Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja szerinti, ingatlanhoz
kapcsolódó szolgáltatásnak minősül, továbbá, hogy mindketten Magyarországon
nyilvántartásba vett adóalanyok és jogállásuk alapján nem mentesülnek az általános
forgalmi adó megfizetése alól.
Az általános forgalmi adó megfizetésére, a jelen szerződés mellékletét képező, a „fordított
adózás alkalmazásához” szükséges, a Megrendelő által tett Nyilatkozat alapján kerül sor.
5.

Fizetési feltételek
a) A munkák finanszírozása a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési
Program támogatásával és a Megrendelő saját forrásából történik.
b) Megrendelő előleget nem fizet, részszámla benyújtására lehetőséget nem biztosít.
c) A számla benyújtásának feltétele a dokumentált sikeres műszaki átadás-átvétel
megtörténte.
d) Megrendelő a szerződésben rögzített tartalom műszaki ellenőr által igazolt teljesítését
követően benyújtott számlát fogadja be.
e) A Megrendelő a szerződés szerinti teljesítés ellenértékét a teljesítési igazolást követően a
Vállalkozó által kiállított számla alapján, a Vállalkozó ………………………… – nél vezetett
………………………. számú számlájára történő átutalással fizeti meg az alábbiak szerint:
- Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének – teljesítési igazolás kibocsátásának
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek arra vonatkozóan, hogy mekkora
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, illetve az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozók, vagy a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban
nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból,
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- a Válllakozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan
jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe
bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási

11/29

HURO/0802/049_AF-útfelújítás

jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely számla ellenértékét Megrendelő
negyvenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;
- a Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozói, illetve szakemberek
számláit, vagy ha arra kötelezett az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy
részét) visszatartja;
- a Vállalkozó köteles az alvállalkozóknak teljesített átutalások igazolásainak másolatait,
vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát
a Megrendelőnek bemutatni,
- Vállalkozó az alvállalkozók számláinak kifizetését, ill. ennek jogszerű megtagadását
követően jogosult a Vevőnek az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlát
benyújtani, amely ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó
részére,
- ha a Vállalkozó nem fizeti ki az alvállalkozóit a jelen pontban részletezett módon, vagy
jogosulatlanul tagadja meg a kifizetést, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a
Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy eleget tett a
kötelezettségének.
f) Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó számlán a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167. §-ában meghatározott kötelező tartalmi elemeken, továbbá az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseiben rögzítetteken túl
köteles feltüntetni a Projekt azonosítóját, a teljesítés jogcímét (a szerződés tárgya, valamint
a számlához kapcsolódó teljesítés rövid megnevezése), valamint a hivatal
szerződésszámát.
g) A kifizetés euróban történik.
h) Vállalkozó a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítése esetén a jelen adásvételi
szerződés 5. e) pontjában meghatározott határidők eredménytelen elteltét követően a Kbt.
305. § (6) bekezdése alapján beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő …………..
Bank Nyrt.-nél vezetett ……………………………… számú fizetési számlája terhére.
Megrendekő hozzájárul és felhatalmazza a ………………………………………… számú
számláját vezető …………………………….. Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó által benyújtott
beszedési megbízást – amennyiben Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését
igazolta és a jelen adásvételi szerződés 5.e) pontjában meghatározott határidők
eredménytelenül elteltek – teljesítse.
i) Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti
kamatnak megfelelő, késedelmesen megfizetett összegre vetített késedelmi kamatot
érvényesíteni a Megrendelővel szemben.
j) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót arról, hogy a szerződés teljesítése során a kifizetés az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltak hatálya alá esik
és felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A.
§-ában foglaltak szerint kell eljárnia. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy
alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.
6.

Megrendelő kötelezettségei
a) Megrendelő a munkák megkezdése előtt köteles elkészíttetni és Vállalkozó számára
rendelkezésre bocsátani a Létesítmény megvalósításához szükséges terveket.
b) Megrendelő köteles a teljes munkaterületet legkésőbb 2011. ………….ig Vállalkozó részére,
munkavégzésre alkalmas állapotban átadni.
c) Megrendelő köteles a szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek
keretében a közösségi támogatás ill. a kapcsolódó a hazai társfinanszírozási forrás
szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket megtenni.
d) Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr a munkák műszaki ellenőrzését legalább 10
naponként végzi, melynek tényét és észrevételeit az építési naplóba bejegyzi.
e) Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja.
f) Az átadás-átvételi eljárás előkészítése és Vállalkozó által megjelölt időpontban történő
kitűzése Megrendelő kötelezettsége. Megrendelő gondoskodik valamennyi érdekelt
hatóság, szakhatóság, üzemeltető meghívásáról.
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7.

Vállalkozó kötelezettségei
a) Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a megadott határidőre, illetőleg a
beruházás ütemezéséhez igazodóan köteles teljesíteni. Vállalkozó jelen pontban foglalt
kötelezettségét Megrendelő erre vonatkozó írásbeli felhívásának kézhezvételétől
kezdődően jogosult és köteles teljesíteni.
b) A felek megállapodása szerint Vállalkozó köteles a Létesítményt szerződésszerűen, teljes
körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar
előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I.
osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez
szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
c) Vállalkozó köteles a Létesítményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban,
műszaki átadás-átvétel keretében legkésőbb 2011. ………... napjáig Megrendelő számára
átadni.
d) Vállalkozó számláinak kibocsátása, ill. a szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles
megfelelni a közösségi támogatás, ill. a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való
elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak, különös tekintettel a
360/2004 Kormányrendeletben, a 14/2004 TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendeletben,
a 4/2011 Kormányrendeletben, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet foglaltakra.
e) Vállalkozó köteles gondoskodni a munkák felügyeletéről, a munkavégző személyzetről, az
anyagokról, a berendezésekről, az eszközökről és minden egyéb olyan, ideiglenes vagy
állandó jellegű tételről, amelyekre szükség van a szerződésben előírt vagy abból következő
tervezés, munkavégzés, teljesítés és hibajavítás elvégzéséhez.
f) Vállalkozó a Létesítmény megvalósítása során köteles biztosítani olyan képzett és
tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt,
akik bevonása a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében
szükséges.
g) Vállalkozónak a teljesítés során megfelelő gonddal és igyekezettel kell eljárnia, melynek
során a megvalósítás hibáit, hiányosságait a szerződés előírásaival összhangban köteles
kijavítani.
h) Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni.
i) Vállalkozó a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért teljes
mértékben felelős, azokat úgy kell megválasztania, hogy senki biztonságát ne
veszélyeztessék, illetve a környezetben kárt ne okozzanak.
j) Vállalkozó teljes felelőséggel tartozik az általa megbízott alvállalkozók tevékenységéért.
k) Vállalkozó kizárólagos felelősséget vállal a kivitelezett létesítmények, berendezések
rendeltetésszerű használhatóságáért függetlenül attól, hogy azt megrendelésre más
Vállalkozóval szállította, vagy készítette el.
l) Vállalkozónak mentesítenie kell Megrendelőt a Vállalkozó felelősségéből adódó a
szerződéssel összefüggésben harmadik fél részéről felmerülő igény, kár, költség, vagy
peres eljárás tekintetében.
m) Vállalkozó köteles a Munkák kivitelezésének teljes időtartama alatt gondoskodni az építési
terület biztonságáról, és felelős azért, hogy megtegye a szükséges lépéseket Megrendelő
alkalmazottai és képviselői, illetve harmadik személyek védelmére a Munkák megvalósítása
közben előforduló esetleges veszteségek vagy balesetek ellen.
n) Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni, és azt – a 191/2009.
(IX.15.) Kormányrendelet szerint – naprakészen vezetni. Az építési naplóba Felek felelős
helyszíni képviselői bejegyzésre jogosultak.
o) Vállalkozó köteles Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan
lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. Az ilyen
felülvizsgálat, vagy vizsgálat nem mentesíti Vállalkozót a szerződés szerinti semmilyen
kötelezettsége alól.
p) Azon eseteket kivéve, amikor Megrendelő helyszíni képviselője útján másként rendelkezik,
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q)
r)
s)
t)
u)

v)

w)

8.

Vállalkozó köteles a helyszínről fokozatosan, saját költségén eltávolítani a bontási
anyagokat, a törmeléket és a szemetet.
Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó 1 nappal előbb köteles Megrendelőt
értesíteni.
Vállalkozó a Létesítmény megvalósítása során Magyarországon felhasználási engedéllyel
bíró, I. osztályú anyagot használhat fel, építhet be.
Ha Vállalkozó a munkavégzés folyamán rajta kívül álló okokból felmerült, előre nem látható
akadállyal találja magát szemben, köteles erről Megrendelőt azonnal értesíteni.
Vállalkozó feladata az általa alkalmazott munkaerővel, a felhasznált agyagokkal,
berendezésekkel, útvonalakkal, területfoglalással kapcsolatos engedélyek beszerzése.
Vállalkozó a szerződéses munkafeladatok megvalósításához a műszaki dokumentációt,
valamint az érvényes szabványokat, műszaki irányelveket, előírásokat, továbbá a
jóváhagyott technológiai utasításokat köteles a munkahelyen tartani és azokat
maradéktalanul betartani.
A munkahely elkerítéséről, a munkavédelemről, a környezetvédelemről, az
óvórendszabályok, a tűzvédelmi, környezetvédelmi és az egészségügyi rendszabályok
megtartásáról, megtartatásáról Vállalkozó köteles gondoskodni.
Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó veszélyes hulladékokat a jogszabályi
előírásoknak megfelelően kezelni, elszállítani, szükség esetén az átmeneti tárolást
megoldani.

Felek felelős helyszíni képviselői
Megrendelő részéről:
név:
cím:
telefon:
telefax:
Műszaki ellenőr részéről:
név:
cím:
telefon:
telefax:
Vállalkozó részéről:
név:
cím:
telefon:
telefax:

9.

Biztosítás
a) Vállalkozónak a szerződéskötés időpontjáig a Létesítmény megvalósítására vonatkozóan
teljes körű felelősség és vagyonbiztosítást kell kötnie, illetve meglévő biztosítását az
építkezésre is ki kell terjesztenie, mely biztosításnak ki kell terjednie
a munkahelyi balesetek és egyéb balesetek esetén az általa a munkák helyszínén
alkalmazott személyekre, valamint Megrendelő bármely alkalmazottjára, amennyiben
ezek a balesetek a Létesítménnyel összefüggésben következnek be. A felelősség
személyi sérülések esetén korlátlan.
minden olyan veszteségre, követelésre, káreseményre, amelyért a szerződés szerint ő
felelős, beleértve a harmadik személynek okozott személyi sérüléseket és dologi
károkat, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni és nem vagyoni jellegű károkat is.
b) A biztosításoknak a Létesítmény megvalósításának megkezdését megelőzően hatályba kell
lépnie, és a Létesítmény végleges átvételének napjáig kell hatályosnak maradnia.
c) Vállalkozó a munkaterületen semmilyen tevékenységet nem kezdhet meg addig, amíg az
előírt biztosítást meg nem kötötte.
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d) Megfelelő biztosítás hiányában történő munkavégzés esetén az építkezés során keletkezett
bárminemű káresemény esetén a teljes kár Vállalkozót terheli.
e) Amennyiben Vállalkozó nem köt megfelelő biztosítást, illetőleg nem tesz eleget a biztosítási
kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül, és a
szerződésszegés következményeit vonja maga után.
10.

Műszaki átadás-átvétel
a) Vállalkozó köteles a szerződés szerinti munkák megvalósítását megelőzően, a Létesítmény
tervezett átadási időpontja előtt legalább 15 nappal Megrendelőt írásban tájékoztatni az
átadás-átvételi eljárás megkezdhetőségének időpontjáról. A készre jelentés alapján
Megrendelő ezen időpontra biztosítja a hatóságok, szakhatóságok, egyéb közreműködő
szervezetek részvételét az átadás-átvételi eljáráson.
b) Az eljárás során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a terveknek és az előírásoknak
megfelelően, első osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen elkészült.
c) Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő rendelkezésére bocsátani 2
példány átadás-átvételi dokumentációt, az építési naplók másolatait, a közreműködő
alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal.
d) Amennyiben az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Megrendelő megállapítja, hogy a
létesítmény nem alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására, Megrendelő az
átadás-átvételt meghiúsíthatja, és felszólíthatja Vállalkozót megfelelő új átadási időpont
megjelölésére. Az átvétel megtagadását a helyszínen felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
e) Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozó
határidőket megjelölni. Ezek a határidők azonban nincsenek befolyással a szerződés kötbér
megállapítására.
f) Vállalkozó az új átadás átvételi eljárás megkezdésének időpontját 15 napos készre jelentési
határidő figyelembevételével köteles megjelölni.
g) A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei Vállalkozót terhelik.
h) Ha Megrendelő úgy találja, hogy az elkészült létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetési
lehetősége a hiányok fennállása mellett is biztosított, Vállalkozó hiánypótlási
kötelezettségével átveszi a munkát.
i) Amennyiben valamely munkarész a minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki,
Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy csökkentett értékű teljesítésként azt
elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavításhoz. A minőségileg kifogásolt munkarész
elfogadása esetén Megrendelő az ellenérték csökkentését Vállalkozó még ki nem fizetett
számlájával szemben beszámítással is érvényesítheti, oly módon, hogy a szerződéses árat
a minőségromlással arányos mértékben csökkenti.
j) A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a
szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.

11.

Jótállás és szavatosság
a) Vállalkozó jótáll a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont
harmadik személy alkalmazza.
b) Vállalkozó a Létesítményre a műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődően … hónap
teljes körű jótállást és a PTK-ban, illetve más vonatkozó jogszabályban előírt szavatosságot
vállal.
c) Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálatot tartanak. A
felmerült hibákat, hiányosságokat Vállalkozó köteles saját költségén a közösösen
jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül kijavítani.
d) A jótállási idő alatt Vállalkozó – Megrendelő felszólítására – saját költségén köteles a
garanciális javítási munkákat 10 munkanapon belül elkezdeni és műszakilag indokolható
időn belül befejezni.
e) Amennyiben Vállalkozó a felszólítást követő 10 munkanapon belül garanciális
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a munkálatokat műszakilag indokolható időn belül
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f)

nem fejezi be, Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetheti. Ezen esetben
Megrendelő, jogosult felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni.
Szavatossági időn belüli meghibásodás esetén Vállalkozó – Megrendelő értesítésére –
köteles a szavatossági javítási munkákat 15 munkanapon belül elkezdeni és műszakilag
indokolható időn belül befejezni. Amennyiben szavatossági kötelezettségének Vállalkozó
nem tesz eleget, illetve az intézkedések nem vezetnek eredményre, Megrendelő jogosult a
hibákat, hiányosságokat más vállalkozóval kijavíttatni. Ezen esetben Megrendelő, jogosult
felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni.

12.

A szerződés módosítása
a) A szerződés módosításra kizárólag csak a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (1) és (3)
bekezdésében meghatározott esetekben és módon van lehetőség, azaz:
a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a Dokumentáció feltételei, illetőleg az
Ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a
szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti valamint, ha
a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében
– beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, Megrendelő más megjelölt szervezet (személy)
közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az
alvállalkozókra meghatározott követelményeknek.
b) Szerződés módosítása csak írásban, a cégjegyzésre jogosultak aláírásával történhet.
c) A szerződés módosításáról Megrendelő köteles a Kbt. 307 §-ában foglaltaknak megfelelően
tájékoztatót készíteni és azt a Közbeszerzési Értesítőben közzétenni.

13.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
a) Késedelmi kötbér
Ha Vállalkozó- a neki felróható okból - a vállalkozási szerződésben meghatározott
határidőre nem teljesít, akkor Megrendelőnek naponta a nettó vállalkozási díj …
százalékának megfelelő, azaz ………….,- euró/nap összegű késedelmi kötbért köteles
fizetni.
A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem
merült fel. A késedelmi kötbér megfizetése azonban nem mentesíti Vállalkozót a
szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól.
Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 60 napot, úgy Megrendelő jogosult –
anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Ebben az
esetben a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően a teljesítés kötelezettnek felróható
okból való lehetetlenné válása miatt meghiúsultnak kell tekinteni.
b) Meghiúsulási kötbér
Ha a teljesítés akár a szerződés megrendelő által történő felmondása miatt, akár más – a
vállalkozónak felróható – okból meghiúsul, Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 20
százalékának megfelelő, azaz ……………,- euró. összegű meghiúsulási kötbért köteles
fizetni.
c) Jólteljesítési biztosíték
Vállalkozó szavatol jótállási kötelezettségei teljesítéséért, és biztosítékot (jólteljesítési
biztosítékot) nyújt arra az esetre, amennyiben jótállási kötelezettségét nem, vagy nem
szerződésszerűen teljesíti. A jólteljesítési biztosíték annak biztosítására szolgál, hogy a
Vállalkozó a vállalt jótállási időn belül jótállási kötelezettségeit teljesíti.
A jólteljesítési biztosíték összege a vállalkozói díj nettó értékének 5%-a.
A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 53/A. § (6) bekezdése
a) pontja alapján kell a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni.
Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot bankgarancia,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény formájában nyújtja, úgy a
jólteljesítési biztosíték nyújtásakor csatolja a visszavonhatatlan és feltétel nélküli
bankgaranciát, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
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tartalmazó – visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezvényt. A bankgarancia
(biztosítási kötelezvény) tartalmából ki kell derülnie, hogy a bank (biztosítóintézet) a
nyilatkozatot a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházáshoz
kapcsolódva adta ki, a kedvezményezett személyének, a kibocsátandó bankgarancia
összegének és érvényességi idejének, illetve típusának, illetve a bankgaranciából
történő lehívás módjának.
Az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetése vállalása
esetén a Vállalkozó köteles a jólteljesítési biztosíték nyújtásakor a jólteljesítési biztosíték
összegét a Megrendelő számlájára elhelyezni.
A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozónak a sikeres, hiánytalan, lezárult műszaki
átadás-átvételi eljárás időpontjától kezdődően a vállalt jótállási idejéig fennálló hatállyal
kell nyújtania. A jótállási idő lejártát követően a jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő a
Vállalkozó részére köteles visszafizetni, vagy az összegre kapott bankgaranciát,
biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt a Vállalkozónak visszaadni.
14.

Szerződésszegés
a) Késedelmes fizetés esetén Megrendelő Vállalkozó számára a Ptk. szerinti késedelmi kamat
fizetésére köteles.
b) Vállalkozó általi szerződésszegésnek minősül különösen:
ha Vállalkozó nem a szerződés előírásainak megfelelő módon végzi a Munkák
kivitelezését, azaz
– a munkavégzésének minősége nem megfelelő,
– késedelmesen teljesít,
– félbehagyja a munkákat,
– Megrendelő utasításának nem tesz eleget,
– bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét,
ha Vállalkozó a számára Megrendelő által megadott, a szerződés szerinti kötelességei
elhanyagolásának vagy nem teljesítésének (amivel súlyosan hátráltatja a Munkák
megfelelő minőségben és időben való kivitelezését) beszüntetésére felszólító értesítés
kézhezvételétől számított ésszerű időn belül nem tesz eleget;
ha Vállalkozó Megrendelő jóváhagyása nélkül ruházza át a szerződést vagy köt
alvállalkozói szerződést;
ha Vállalkozó csődbe megy, vagy fizetésképtelenné válik, vagy csődeljárás indult ellene,
vagy egyezkedni kénytelen a hitelezőivel, vagy felszámoló, csődgondnok, illetve
kinevezett igazgató alatt folytatja tevékenységét a hitelezői javára, vagy felszámolás alá
kerül;
ha bármilyen elmarasztaló jogerős ítélet születik Vállalkozó szakmai magatartása
keretében elkövetett bármilyen vétség ügyében;
ha bármiféle egyéb olyan akadály merül fel, ami gátolja Vállalkozót a szerződés
teljesítésében;
ha Vállalkozó határidőre nem köt biztosítást.
c) Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy a
jelen szerződés ezen alpontjára hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével
felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó Megrendelő által megszabott
határidőig a szerződésszegés megszüntetésére nem tesz meg minden elvárható lépést,
Megrendelőnek jogában áll:
a Munkák egészének vagy egy részének a közvetlenül alkalmazott munkaerővel való
elvégeztetése Vállalkozó költségére;
a szerződés felbontása, ha Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a szerződésszegés súlyosan
veszélyezteti a szerződésnek az előírások szerinti vagy határidőre történő teljesítését;
a szerződés felbontása esetén a 13. pontban rögzített mértékű meghiúsulási kötbérigény
érvényesítése, és szerződéskötés egy, Vállalkozót felváltó harmadik féllel;
késedelmes teljesítés esetén a 13. pontban rögzített mértékű késedelmi kötbérigény
érvényesítése,
Ha Vállalkozó késedelmes teljesítése miatt Megrendelő 60 napi kötbér összegére válik
jogosulttá, úgy jogában áll, Vállalkozó értesítése után felbontani a szerződést és
meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
d) Ha Megrendelő felmondja a szerződést, jogában áll Vállalkozótól az általa elszenvedett
veszteségekért kártérítést kérni.
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15.

Záró rendelkezések
a) Megrendelő kijelenti és Vállalkozó visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy – Kbt. 48. §ára alapozva – Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a teljesítéshez
szükséges külső támogatási forrást nem vagy nem teljes körűen nyeri el. Vállalkozó
kijelenti, hogy a szerződés e pontban foglalt okból történő megszűnése esetén semmilyen
kártérítési igényt nem támaszt Megrendelővel szemben.
b) A Felek vállalják, hogy egymást joghatályosan a szerződés teljesítéséről írásban
(telefaxüzenet vagy ajánlott levél formájában) tájékoztatják.
Joghatályos értesítés intézhető:
Megrendelő felé:
név:
Kalcsó Istvánné polgármester
cím:
5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
telefon: 06-66-250-122
telefax: 06-66-250-122
Megrendelő Képviselője felé:
név:
cím:
telefon:
telefax:
Vállalkozó felé:
név:
cím:
telefon:
telefax:
c) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásai az irányadók.
d) A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban békés úton nem rendezhető, a Kbt. 316. § (2)
bekezdése szerinti jogvita tekintetében alávetik magukat a Gyulai Városi Bíróság, illetve a
Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

Kétegyháza, 2011. ………………..

___________________________________
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
megrendelő képviseletében
Kalcsó Istvánné
dr. Medgyaszai László
polgármester
jegyző

________________________________
………………………..
vállalkozó képviseletében
………………………..
ügyvezető
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FORMANYOMTATVÁNYOK
HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű
közbeszerzési eljáráshoz
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1. számú melléklet
Tárgy:

HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattétele

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Kapcsolattartó:
neve:

címe:

telefon száma:

telefax száma és e-mail címe:

A tárgybani beszerzés megvalósítására tett ajánlatom:
Nettó ajánlati ár: ……..…………….… Euró + ….………..….… ÁFA = ..….…..………..….… Euró
Teljes körű jótállás (min. 24 hónap, max. 48 hónap)

..…………..……. hónap

Késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj százalékában
(min: 0,30 %/nap, max: 1 %/nap)
Előteljesítési napok száma (min. 0 nap, max. 30 nap)

……..…………..%/nap
…………………….nap

Dátum:
...............................................
aláírás
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2. számú melléklet
Tárgy:

HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattétele

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 60.§.(1)
bekezdés tekintetében
Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 60. § (1) bekezdés tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam
képviselt vállalkozás:
a)

nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
nem tettek közzé, ellen felszámolási eljárást jogerősen nem rendeltek el, illetőleg személyes joga
szerinti hasonló eljárás nincsen folyamatban és személyes joga szerint sincsen hasonló
helyzetben;

b)

tevékenységét nem függesztette fel, illetve nem függesztették fel;

c)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg a tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. Tv. 5. §-a (2)
bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletben nem korlátozta, illetőleg a
vállalkozás tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta;

d)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen nincs eltiltva;

e)

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének eleget tett;

f)

korábbi –három évnél nem régebben lezárult- közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem
szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen
nem állapították meg;

g)

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15.§-a (5) bekezdésének a) pontjában
meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási,
illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el.

h)

a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban,
az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt,
vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

i)

korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét teljesítette, vagy fizetési
késedelme nem haladta meg a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg, kivéve, ha a
határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést
megelőző két évnél.

Dátum:
aláírás
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3. számú melléklet
Tárgy:

HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattétele

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 61.§.(1)
bekezdés a)-c) pontjainak tekintetében

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 61. § (1) bekezdés a) – c) pontjainak tekintetében tárgyi ajánlattétel során
nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás:

a)

61. § (1) bekezdés a) pont:
gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban –öt évnél nem régebben meghozottjogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el;

b)

61. § (1) bekezdés b) pont:
a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti (2) – öt évnél
nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható verseny-felügyeleti határozatban vagy a
verseny-felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el; illetőleg a
vállalkozással szemben ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság –öt évnél
régebben- jogerősen nem állapított meg és egyúttal bírságot sem szabott ki;

c)

61. § (1) bekezdés c) pont:
korábbi –öt évnél nem régebben lezárult- közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses
kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem
állapította meg.

Dátum:

aláírás
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4. számú melléklet
Tárgy:

HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattétele

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 62.§.(1)
bekezdés a)-b) pontjainak tekintetében

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 62. § (1) bekezdés a) – b) pontjainak tekintetében tárgyi ajánlattétel során
nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás:

a)

62. § (1) bekezdés a) pont:
három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést
vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet nem követett el;

b)

62. § (1) bekezdés b) pont:
az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §)
teljesítése során nem szolgáltatott olyan hamis adatot, illetőleg nem tett hamis nyilatkozatot,
melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a
nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy
kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi
jelentkezésének 123. § (4) bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3)
bekezdése vagy 204. § (5) bekezdése szerinti rangsorolása;

Dátum:

aláírás
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5. számú melléklet
Tárgy:

HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattétele

NYILATKOZAT
a pénzügyi és gazdasági alkalmasságról
(árbevétel alakulása)

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás útépítési, útfelújítási tevékenységéből származó
nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult:

2008. évben:

…………………. Ft

2009. évben:

…………………..Ft

Dátum:
aláírás
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6. számú melléklet
Tárgy:

HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattétele

NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 63. § (3) bekezdésének tekintetében

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 63. § (3) bekezdésének tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az
általam képviselt vállalkozás a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki,
illetőleg amely a Kbt. 60. § , illetőleg a Kbt. 61. § szerint a kizáró okok hatálya alá esik.

Dátum:

aláírás
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7. számú melléklet
HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattétele

Tárgy:

NYILATKOZAT

a vállalkozás KKVtv. szerinti besorolásáról

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom,
hogy az általam képviselt vállalkozás
„a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról” szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKVtv.)
szerint
mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak* minősül,

nem tartozik a KKTv hatálya alá*

*

megfelelő rész aláhúzandó

Dátum:

aláírás
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8. számú melléklet
Tárgy:

HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattétele

NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 70. § (2) bekezdésének tekintetében

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által a HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások
kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának, valamint ajánlatkérési
dokumentációjának részletes áttanulmányozását követően alulírott, mint Ajánlattevő nyilatkozattételre
jogosult képviselője a Kbt. 70. § (2) bekezdése tekintetében nyilatkozom, hogy Ajánlattevő ajánlatát az
ajánlatkérési dokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően készítette el és
nyújtotta be, az előírt feltételeket fenntartások vagy korlátozások nélkül elfogadja, magára nézve
kötelezőnek ismeri el, a felolvasó lapon megadott összegű ellenszolgáltatásért kész- és képes a
szerződés határidőre történő teljesítésére.

Dátum:

Aláírás
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9. számú melléklet
Tárgy:

HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattétele

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 71.§.(1)
bekezdés a)-d) pontjainak tekintetében
Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 71. § (1) bekezdés a) – d) pontjainak tekintetében tárgyi ajánlattétel során
nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás:

a)

71. § (1) bekezdés a) pont:
a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez kíván a közbeszerzés értékének tíz százalékát
nem meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni:
Munkarész megnevezése:
-

b)

71. § (1) bekezdés b) pont:
a szerződés teljesítése során a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a
közbeszerzés következő részeinek teljesítéséhez az alábbi alvállalkozók működnek közre:
10 % feletti alvállalkozó megnevezése
-

Munkarész

%-os arány

-

c) 71. § (1) bekezdés c) pont:
a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezetre támaszkodik:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében az ajánlati felhívás ..… pontjában foglaltak
igazolása érdekében:
Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében az ajánlati felhívás … pontjában foglaltak
igazolása érdekében:
d) 71. § (1) bekezdés d) pont:
a Kbt. 69. § (8) bekezdése alkalmazása esetén -a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó
neve:
címe:

Dátum:

Aláírás
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10. számú melléklet
Tárgy:

HURO/0802/049_AF projekt keretében útfelújítások kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattétele

NYILATKOZAT
a felelősségbiztosítás megkötéséről

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt
vállalkozás tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérési dokumentációban előírtaknak megfelelő
∗

felelősségbiztosítással rendelkezik,

∗

felelősségbiztosítást a szerződéskötést megelőzően megköti.

∗

megfelelő rész aláhúzandó

Dátum:

aláírás
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