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1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
KBT. 115 § (1), (2) - (4) és (6)-(7) BEKEZDÉS SZERINTI KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁSBAN
1.) Az Ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe:
Máriakálnok község Önkormányzata
9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.
Telefon: +36 96 576 352
Fax: +36 96576 354
E-mail: polgarmester@mariakalnok.t-online.hu
honlap: www.mariakalnok.hu
Kapcsolattartási pont: Címzett: dr. Tóásóné Gáspár Emma, polgármester
9231 Máriakálnok , Rákóczi u. 6.
Telefon: +36 96 576 352
E-mail: polgarmester@mariakalnok.t-online.hu
és másolatban: nagygabriella23@t-email.hu
Fax: +36 96 576 354
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása):
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (2)
bekezdése szerinti uniós értékhatár alatti eljárás, nemzeti eljárásrendben, hirdetmény
közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás, a nyílt eljárás szabályai szerint, a Kbt. 115. §.
(2)-(4) és (6)-(7) bekezdése szerint.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a törvény Második
Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel. A
Kbt. 115. §. (2) bek. szerint a Kbt. 113. §. nem alkalmazandó.
3.) A közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:
Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívással együtt az Közbeszerzési dokumentációt,
illetőleg a közbeszerzési dokumentumokat (az ajánlattételi dokumentáción túl az eljárás
során keletkező további, Kbt. 57. § szerinti dokumentumokat) azok térítésmentes,
egyidejű, elektronikus úton (e-mailben történő), közvetlen megküldésével, valamint a
Közbeszerzési hatóság www.kozbeszerzés.hu honlapján a Közbeszerzési Adatbázisban
(KBA) továbbá az ajánlatkérő honlapján történő közzététellel teszi a gazdasági
szereplők számára hozzáférhetővé (elérhetővé).
Az Ajánlattételi felhívás megküldésének napjától a közbeszerzési dokumentáció
korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
(URL) http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4237420311238496
valamint: http://www.mariakalnok.hu/hun/kozbeszerzes.html
Az e-mail kézhezvételét kérjük e-mailben visszaigazolni a tárgy feltüntetésével és a
közbeszerzési dokumentáció elektronikus eléréséről a nyilatkozatot faxon vagy
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elektronikus úton (e-mailben) az Ajánlattételi felhívás 1.) pontjában megjelölt
kapcsolattartó elérhetőségeire visszaküldeni!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az általa készített Közbeszerzési dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi
határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok előbbiek szerinti elérése az eljárásban
való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházható(k) és
közzé nem tehető(k), de közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közbeszerzési
dokumentumokat az egyik ajánlattevő eléri. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint
alkalmazandó eljárási szabályok: Kbt. 57. § (2)].
Ajánlatkérő ugyancsak felhívja a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetőleg az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő ugyanakkor jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. [Kbt. 115. § (4)]
4.) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra):
„Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkái”
Műszaki tartalma:
A meglévő Óvoda épület átalakításra és felújításra kerül, a tetőtér részben beépítésre kerül.
A földszinten 1 db nagyobb méretű csoportszoba, 2 db tároló, 1 db melegítő konyha és 1 db
elkülönítő létesül. A tetőtérben személyzeti tartózkodó helyiség és kazántároló kerül
kialakításra. A földszinten új aljzatbeton készül. A homlokzati nyílászárók kicserélésre
kerülnek 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, fehér színű műanyag nyílászárókra. A beltéri ajtók
kicserélésre kerülnek CPL fóliázott ajtókra. A homlokzatra 12 cm vtg. dryvit hőszigetelő
rendszer kerül homlokzati kapart színvakolattal. A belső padlóburkolatok: kerámialap ill.
laminált szalagparketta. Az utcai homlokzat felőli tetőszerkezet megerősítésre kerül , továbbá
új tetőlécezésre új cserépfedés készül. Épületgépészeti munkák (gázellátás, víz- és
szennyvízcsatorna szerelés, szellőzés) és a villamosenergia ellátási munkák a terv szerint
készülnek. A fűtés a meglévő gázvezeték hálózatra csatlakozik. Új radiátor fűtőtestek és 1 db
kondenzációs fali gázkazán, továbbá 2 db elektromos bojler kerül beépítésre. A
villanyszerelési munkák a gyengeáramú hálózaton kívül a TV hálózat, a riasztórendszer és a
villámvédelem kiépítését is tartalmazzák. A tálalókonyhába áthelyezésre kerülő gáztűzhely és
mosogató részére közmű csatlakozásokat kell biztosítani.
Főbb mennyiségek:
A felújítással érintett alapterület: 435 m2.
- Építőmesteri munkák:
18 db Homlokzati nyílászáró bontása
15 db Beltéri nyílászáró bontása
20 db műanyag nyílászáró beépítése
19 db CPL fóliás nyílászáró ajtó beépítése
38,43 fm műanyag könyöklő
386,64 m2 cserépfedés és tetőléc bontás
160,5 m2 fedélszerkezet erősítés pallóval
386,64 m2 Tetőlécezés, ellenlécezés és cserépfedés
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170,44 m2 gipszkarton válaszfalszerkezet készítés
440 m2 Homlokzati dryvit rendszerű hőszigetelés 12 cm vtg.-ban, kapart
színvakolattal
156,5 m2 Kerámialap burkolat
50 m2 csempe burkolat
1513,16 m2 glettelés, mélyalapozás és 2 rétegű festés
- Épületgépészeti munkák:
- szellőzés: 3 db ventillátor
- gázfűtés: 1 db kondenzációs fali gázkazán, 22 db radiátor beépítés és 2 db
radiátor áthelyezés
- használati vízellátás: 2 db elektromos villanybojler
- Villamos energia ellátási munkák: gyengeáramú hálózat, TV és riasztó hálózat,
villámvédelem
Csaplár György okl. építészmérnök és a HKL-Plan Kft., Hauser György épületgépész
mérnök, továbbá az Electro Tervező és Szolgáltató Kft., Gráczol Balázs,
villamosmérnök tervezők által készített Kiviteli tervdokumentáció: „Máriakálnok,
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkáira” vonatkozóan,
készült: 2017. március.
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részét képező Kiviteli
tervdokumentáció (Szakágazatonkénti Műszaki leírások és Tervek tervjegyzékek
szerint) tartalmazza. A továbbiakban együtt röviden: Kiviteli terv)
A Közbeszerzési dokumentációban konkrét anyag vagy gyártmány megnevezésére a
műszaki tartalom és az elvárt minőség egyértelmű meghatározása céljából került sor.
A Közbeszerzési dokumentációban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy
eredetű anyagot, eljárást, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki ajánlást vagy
műszaki előírást „vagy azzal egyenértékű”-ként kell értelmezni. (321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 46. §. (3) és (5) bekezdése)
Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint): fő tárgyak:
45.21.41.00-1 Óvodaépületek kivitelezése
45.32.10.00-3 Hőszigetelési munkák
45.26.12.11-6 Tetőcserepezés
45.33.10.00-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45.33.00.00-9 Víz-, gázvezeték és szaniterszerelési munkák
45.31.00.00-3 Villamos szerelési munka
5.) A szerződés meghatározása:
„Kivitelezési vállalkozási szerződés, Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést
célzó beruházás kivitelezési munkái”
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6.)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Teljesítés határideje: Legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 150 (százötven) nap.
A teljesítési határidő értékelési rész-szempont, rövidebb határidő vállalható, de lehetséges
legrövidebb vállalható teljesítési határidő: 120 (százhúsz) nap.
Előteljesítés lehetséges.
7.) A teljesítés helye:
Magyarország, Máriakálnoki Csicsergő Óvoda, Máriakálnok, Petőfi u. 3., (NUTSkód: HU221)
8.)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Az Ajánlatkérő rendelkezik a beruházás forrásával a 2017. évi költségvetésében
saját forrással és az NGM/27401/6/2016 számú Támogatói okirat alapján központi
költségvetési támogatásban részesül.
Európai uniós alapokra vonatkozó információk: nem releváns
Ajánlatkérő a Kbt. 135. §. (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő
összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az igényelt előleg az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalással kerül kifizetésre. Az előleggel a
végszámlában kell elszámolni.
Az Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a Kbt. 135. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak
szerint kiállított teljesítésigazolás alapján kibocsátott számla alapján fizeti ki banki
átutalással. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított a 15 napon írásban köteles nyilatkozni.
Az Ajánlatkérő az ellenértéket, a számla kézhezvételének napjától számított 15 napos
fizetési határidővel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) –
(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével utalja át. Alvállalkozó igénybevétele
esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a
322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 32/A. §. (1) bekezdése szerint teljesíti az
ellenszolgáltatást az ajánlatkérőként szerződő fél.
A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §
(1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
3 db rész-számla és 1 db végszámla nyújtható be teljesítésigazolás alapján.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
9.) A szerződést biztosító mellékkötelezettség(ek):
Késedelmi és meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.
Ajánlattevő kötbért köteles fizetni az alábbi esetekben és az ott meghatározott
mértékben:
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ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér napi
mértéke a 100.000 Ft naponta, de ajánlatkérő ezen a jogcímen maximum a nettó
szerződéses összeg 15 %-át érvényesítheti.
 ajánlattevőnek felróható meghiúsulás esetén (a teljesítés jogos ok nélküli
megtagadása és az ajánlattevő felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb
szerződésszegés esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás,
felmondás (meghiúsulás) esetén, ill. amennyiben a Megrendelő a szerződést az
ajánlattevő szerződésszegő magatartása miatt felmondja), az ajánlattevő
meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A meghiúsulási kötbér
mértéke a teljes nettó szerződéses összeg 20 %-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződés biztosítékai) részletes szabályait
a közbeszerzési dokumentumok részeként a szerződéstervezet tartalmazza.
10.)

A részajánlattétel lehetőségére vagy annak kizárására vonatkozó rendelkezés (ha
részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e
ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek
száma), illetőleg a részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:
A részajánlattételi lehetőség kizárására vonatkozó indokolás:
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő kizárja a részajánlat benyújtásának lehetőségét
figyelemmel arra, hogy a feladatok egymásra épülése és kapcsolódása, a feladatok
összehangolása, a
munka több szakfeladatra kiterjedő összetettsége miatti
összehangolási igénye és egységessége gazdaságossági és műszaki szempontból nem
teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását [Kbt. 61. § (4)]
Jelen eljárásban alternatív ajánlat nem tehető.

11.) Az ajánlatok értékelési szempontja (a nyertes ajánlattevő kiválasztása):
Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legjobb ár-érték arányú ajánlat
(Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont), az alábbi résszempontok szerint:
Részszempontok:
1. Ajánlati ár (ellenszolgáltatás nettó összege)
2. Vállalt jótállás időtartama (hónap)
(minimum 36 hónap-maximum 60 hónap)
3. Vállalt teljesítési határidő (nap)
(minimum 120 nap-maximum 150 nap)

Súlyszámok
70
25
5

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa, illetve a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az
Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10.
Jelmagyarázat:
Pv = a vizsgált ajánlat értékelési pontszáma
Min. P = legalacsonyabb értékelési pontszám = 1 pont
Max. P= legmagasabb értékelési pontszám = 10 pont
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Az Ajánlatkérő az 1. részszempontot olyan módon értékeli, hogy a legalacsonyabb
ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb
pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, a fordított arányosítás módszere
szerint.
Az értékelés alapját a felolvasólapon megadott nettó ajánlati ár képezi.
Az ajánlati ár értékelési pontszámát az alábbi képlet alapján számolja az ajánlatkérő:
Legjobb ajánlat tartalmi eleme
Pv = (------------------------------------------

x (Max P - Min. P) + Min. P

Vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az Ajánlatkérő a 2. részszempontot az alábbi módon értékeli: a legalacsonyabb ajánlati
tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de
legalább a minimális pontszámot adja, az egyenes arányosítás módszere szerint.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a 36 hónap jótállási idő vállalását olyan
elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, amelyre az
értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot (1 pont) adja, illetőleg az értékelés
során ezt a minimális értéket veszi figyelembe. Az ajánlatkérő által előírt minimumot el
nem érő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a 60 hónap jótállási idő vállalását olyan
legkedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) adja, illetőleg az
értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe.
Az értékelés alapját a felolvasólapon megadott vállalt jótállási idő (hónap) képezi.
Az alsó és felső ponthatárok között az értékelési pontszámot az alábbi képlet alapján
számolja az ajánlatkérő:
vizsgált ajánlat tartalmi eleme – 36 hónap
Pv = (---------------------------------------------------- ) x (Max P - Min. P) + Min. P
60 hónap - 36 hónap
Az Ajánlatkérő a 3. részszempontot a fordított arányosítás módszere szerint értékeli az
alábbiak figyelembevételével:
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a szerződés hatálybalépésétől számított
150 nap teljesítési időt olyan elvárásnak tekinti, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati
elem nem lehet, amelyre az értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot (1
pont) adja, illetőleg az értékelés során ezt a minimális értéket veszi figyelembe. Az
ajánlatkérő által előírt maximumot meghaladó megajánlás az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerint a szerződés hatálybalépésétől számított 120
nap teljesítési időt olyan legkedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú
pontot (10 pont) adja, illetőleg az értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe.
Az értékelés alapját a felolvasólapon megadott vállalt teljesítési határidő képezi naptári
napban kifejezve.
Az alsó és felső ponthatárok között az értékelési pontszámot az alábbi képlet alapján
számolja az ajánlatkérő:
150 nap - vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pv = (---------------------------------------------------- ) x (Max P - Min. P) + Min. P
150 nap - 120 nap
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Pontok összesítése: Az egyes részszempontok tekintetében elért pontok a megadott
súlyszámokkal szorzásra kerülnek, Az Ajánlatkérő a rész-szempontok szerinti
pontszámokat – törtek esetén – két tizedes jegyre kerekíti, majd összesítésre kerülnek. Az
Ajánlatkérő az összesített pontszámokat – törtek esetén –egész számra kerekíti az általános
kerekítési szabályok szerint.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
12.a) A kizáró okok:
Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára, 114. § (1)-(2)
bekezdéseire és 115. § (1) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés g.)-k.), m.)
és q.) pontjai szerinti kizáró okok érvényesítését határozza meg.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),
m.) és q.) pontjaiban, foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek
alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont
gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m.) és q.) pontjaiban,
szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az
eljárás során következett be. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel
alkalmazott Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely
egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az
érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a
megbízhatóságát. [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel alkalmazott 64. §]
12.b) A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolásával összefüggésben előírt igazolási
mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a 12.a) pontban hivatkozott
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. §
i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ennek megfelelően a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (a nyilatkozatot a
közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza).
Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Kr. 7. §
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
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dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. [Kr. 17. §
(1)]
Előbbieken túl az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a jelen eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szerveztet.
[Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)]A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az
ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló
nyilatkozat(ok) - a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentum kivételével - nem lehet(nek) az eljárást
megindító felhívás megküldését megelőző dátummal kiállított(ak).
13.) Az alkalmassági feltételek mellőzésének indoka: A Kbt. 115. §. (2) bekezdése szerint
az ajánlatkérő jelen eljárásban nem köteles alkalmassági követelményeket előírni,
tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítésére képes, szakmailag megbízható, megfelelő
referenciákkal rendelkező gazdasági szereplőket kérünk fel ajánlattételre, ezért
alkalmassági feltétel nem került előírásra.
14.) A hiánypótlás lehetőségének biztosítása vagy kizárása:
Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat,
igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az
ajánlatkérő a Kbt. 71. § -ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget, azzal, hogy ajánlatkérő
nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott
dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. [Kbt.
71. § (6)]
15.) Az ajánlattételi határidő:
2017. április. 12., de. 10.00 óra
16.) Az ajánlat benyújtásának címe:
Máriakálnok község Önkormányzata
9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.
dr. Tóásóné Gáspár Emma, polgármester
Az ajánlat benyújtható munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08.00 és 16.00 óra között,
pénteken 08.00 és 13.00 óra között (az ajánlattételi határidő napján 08.00 és 10.00 óra
között). Ajánlatkérő az ajánlat személyes vagy futár általi benyújtása esetén az ajánlatok
átvételéről átvételi igazolást ad. Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton is,
de az ajánlat beérkezésével kapcsolatos kockázat az Ajánlattevőt terheli.
17.) Az ajánlattétel (és az igazolások benyújtásának) nyelve és formája:
Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában benyújtandó dokumentumok benyújthatók
eredetiben vagy egyszerű másolatban [Kbt. 47. § (2)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2)
bekezdése szerint benyújtott eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése
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szerinti nyilatkozat, továbbá minden olyan dokumentum, amely valamely követelés
alapjául szolgál, az eredeti példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlat benyújtásának nyelve a magyar. Az ajánlatkérő kizárja, hogy magyar nyelven
kívül más nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat.
Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal
együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell
nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni,
illetőleg igazolni. Az ajánlattevő általi felelős fordítás az idegen nyelvű dokumentumok
magyar nyelvre történő fordításának egyik, de nem kizárólagos módja. [Kbt. 47. § (2)].
18.) Az ajánlatok felbontásának helye:
Máriakálnok község Önkormányzata
9231 Máriakálnok , Rákóczi u. 6.
Tárgyaló
19.) Az ajánlatok felbontásának ideje: 2017. április. 12., de. 10.00 óra
Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlat(ok) felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő(k), valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetőleg a
támogatás felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői és a nevükben eljáró
személyek (utóbbiak nem relevánsak jelen eljárásban) lehetnek jelen. E személyek a
bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. [Kbt. 68. § (3)]
Az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye/
lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban: az ajánlati ár és az egyéb
értékelési rész-szempontok). [Kbt. 68. § (4)]
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismerteti a rendelkezésre álló
fedezet összegét. [Kbt. 68. § (4)]
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon
belül megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 68. § (6)]
20.) Az ajánlati vagy a Kbt. 134. § szerinti további biztosíték előírására, valamint a
szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk:
Jelen eljárásban ajánlati biztosíték, valamint szerződési (Kbt. 134. § szerinti)
biztosíték(ok) nem kerül(nek) meghatározásra.
21.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az Ajánlatkérő jelzi, hogy jelen eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az
ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap,
amely időtartam alatt az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntéséről az ajánlattevő(ke)t
értesíti [Kbt. 81. § (11). ].
Amennyiben az eljárást lezáró döntést az ajánlatkérő az előbbi időtartamban nem hozza
meg, úgy az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az
ajánlattevő(ke)t ajánlataiknak az eredeti határidőtől számított további legfeljebb 60 napig
történő fenntartására azzal, hogy amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által
megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja
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fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében
az értékelés során az ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. [Kbt. 70. § (2)]
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevő(k) részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő, illetőleg amennyiben ilyen ajánlattevő
megjelölésre került, úgy a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati
kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen
időtartam alatt fog sor kerülni, az ajánlatkérő írásbeli jelzése alapján, a Kbt. 131. § (5)-(6)
bekezdései szerint. Nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegzés megküldése
napját követő 5 (öt) napos időtartam lejártáig.
22.) Egyéb információk:
22.a.) Az ajánlat benyújtásának formai feltételei: az ajánlatot a következő formai
követelményeknek is megfelelően írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 17.) pontjában
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi felhívás 16.)
pontjában meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. A zárt csomagoláson
(borítékon/dobozon) belül az ajánlatot 1 papír alapú és 1 (a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező) elektronikus példányban kell benyújtani.
A csomagoláson szerepelnie kell a következőknek: ajánlattevő(k) neve és címe, illetve
az „KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT, Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést célzó
beruházás kivitelezési munkái” - „Iktatóban és ajánlati határidő előtt FELBONTANI
TILOS” felirat.
Az ajánlat papír alapú 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 eredeti példányát
oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy 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 elfogad, ha
a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok
helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell
tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján
megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt –
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatokat a fentieknek megfelelően elektronikus adathordozón (CD/DVD
lemezen) is be kell nyújtani 1 példányban, amelyet jelszó nélkül olvashatóan kell
elkészíteni, és amelyeknek az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható
pdf. file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia, illetőleg az ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy az elektronikus példány megegyezik az eredeti
papíralapúval. Az ajánlat eredeti papíralapú és az elektronikus példánya közötti eltérés
esetén az Ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti irányadónak, illetőleg veszi
figyelembe az ajánlat értékelése során.
A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerű aláírással kell ellátni, azaz olyan
személynek, aki szerepel a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, illetőleg aláírásmintán vagy meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy Ajánlattevő nevében eljárjon.
Ez utóbbi esetben a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges. A
meghatalmazást közokirati, vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formába kell
foglalni, és azon szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásának is.
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22.b.)Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az Ajánlattevő(k)
nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre
kerülő azon főbb, számszerűsíthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési szempont szerint
értékelésre kerül(nek). [Kbt. 66. § (5)]
22.c.) Az ajánlati árat az ajánlathoz csatolt Költségvetési Főösszesítő és a szakágazatonkénti Költségvetési kiírások (12. sz. melléklet) alapján kell meghatározni. A Költségvetési Főösszesítő nettó összesen sorába kerülő értéket a Felolvasólapon fel kell tüntetni! Az
árazott Főösszesítőt és a Költségvetéseket pdf. és excell formátumban is be kell adni
elektronikusan CD/DVD-n.
22.d.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást
megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2)].
22.e.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4)].
22.f.) Az ajánlatnak közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell a
felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös
ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 35. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési megállapodásnak
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges
felelősségvállalási nyilatkozatát. [Kbt. 35. § (6)]
Az ajánlatkérő a közös ajánlattevőkkel való kapcsolattartás tekintetében felhívja a
figyelmet a Kbt. 35. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra.
22.g.)Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni
(a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint
(b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat (legalább a nevüket és székhelyüket/lakcímüket) azzal, hogy az
előbbiekre vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Felhívjuk a figyelmet, hogy építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át (Kbt. 138. §. (1)
bekezdés), továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
(Kbt. 138. §. (5) bekezdés).
22.h.) Az ajánlattevő, illetőleg az ajánlattevő által az eljárásba bevont gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját be kell nyújtani. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az
előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját
is.
Az aláírási (cégjegyzési) jogosultságok ellenőrzése érdekében az ajánlathoz csatolni kell az
ajánlattevő, illetőleg az ajánlattevő által az eljárásba bevont gazdasági szereplő cégkivonatát,
amennyiben az Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról, nyilvántartásokból
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nem érhető el. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást (Kr. 13. §). Amennyiben az ajánlattevőnél (közös
ajánlattevőknél), illetőleg az ajánlattevő által az eljárásba bevont gazdasági szereplő nincs
változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy az ajánlatban csatolandó az erre vonatkozó
(nemleges) nyilatkozat.
22.i.) Az ajánlattétellel vagy az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval összefüggő
kiegészítő tájékoztatás kérése esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban teheti fel
az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott kapcsolattartó elérhetőségeire telefaxon
vagy e-mail útján küldött küldeményben [Kbt. 56. § (1) bekezdés]. A kiegészítő tájékoztatás
kérést kérjük elektronikus úton pdf. és word formátumban is megküldeni. Az ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles
megadni. A Kbt. 114. §. (6) szerint, ha az ajánlattevő úgy ítéli meg, hogy a kérdés
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő
válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt.
52. §. (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.
22.j.) Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban, hiánypótlásban
vagy felvilágosításban valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja,
figyelemmel a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti korlátozásra. Az üzleti titkot tartalmazó irat
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz az ajánlatban, hiánypótlásban és a
Kbt. 72. § szerinti indokolásban indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás
nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. §].
22.k.) Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását. [Kbt. 35. § (9)]
22.l.) Jelen eljárásban nem kerül sor keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési
rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására.
22.m.) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Az
eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak
végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói, útmutatói és ajánlásai
szerint kell eljárni.
22.n.) Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET)
szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
22.o.) Helyszín megtekintésének lehetősége: az Ajánlatkérő szervezett közös helyszíni
bejárást nem tart. Az ajánlattételi határidő lejártáig a helyszín előzetes telefonos vagy emailes egyeztetést követően megtekinthető munkaidőben. Kérdések kizárólag írásban
tehetők fel a kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó szabályok szerint. Kapcsolattartó:
dr. Tóásóné Gáspár Emma, polgármester (telefon: +36 20 319 3639, e-mail:
polgarmester@mariakalnok.t-online.hu)
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22.p.)A szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni az alábbiak szerint előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra (Az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 26. §.) :
A felelősségbiztosításnak magasépítési kivitelezési tevékenységre kell vonatkoznia.
A felelősségbiztosításra vonatkozó feltételek: kártérítési limitek: legalább 10 mFt/év és
legalább 5 mFt/kár.
A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítési időtartama alatt az előírtaknak
megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezni.
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni szükséges, hogy az előírt feltételeknek
megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik vagy legkésőbb a szerződéskötésig
rendelkezni fog. Az igazolás módja a szerződéskötés időpontjáig: a felelősségbiztosítási
kötvény vagy igazolás egyszerű másolatának benyújtásával történik.
A felelősségbiztosítás hiánya vagy tartalmi nem megfelelősége az Ajánlattevő
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. (a Kbt. 131.§ (4)
bekezdése alapján)
23.) Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. §. (2) e.)
pontja szerinti eredménytelenségi okot.
24.) Előzetes vitarendezés kezdeményezhető a Kbt. 80. §. szerint a Kbt. 114. §. (13)
bekezdés figyelembevételével.
25.) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §. (4) bekezdésben foglaltak szerint.
26.) Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció megküldésének ill. KBA
Közbeszerzési Adatbázisban való közzétételének napja:
2017. március. 31.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.)
MvM rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az ajánlattételi
dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok) 1. fejezetét képező ajánlattételi felhívást,
illetőleg az ajánlattételi felhívást is tartalmazó teljes ajánlattételi dokumentációt
(közbeszerzési dokumentumokat) ezúton ellenjegyzem (Az eredeti aláírást és pecsétet az
irattári nyomtatott példány tartalmazza.):
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2. TÁJÉKOZTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKRÓL
2.1. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ
IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A Kbt. 57. §. (1) b.) pontjára figyelemmel az ajánlatkérő meghatározza az ajánlat részeként, ill. az
Ajánlatkérő felhívására az alkalmasság igazolásakor benyújtandó további dokumentumok,
igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az alábbiak szerint:
Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Ajánlati előlap

1.
melléklet

Tartalomjegyzék (eljárást megindító felhívás 22.a) pont)

2.
melléklet

Felolvasólap

3.
melléklet

Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról

4.
melléklet

Nyilatkozat az alvállalkozó(k), kizáró okok hatálya alatt nem állásáról
Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés
teljesítésében közreműködő, részt vevő személyekről/szervezetekről
(Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerint)
Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról és a
KKV státuszról, * Eredetiben csatolandó!
(Kbt. 66. §. (2) és (4) bekezdés, Kbt. 67. § (1)

8)

9)

Minta1

5.melléklet
6.
melléklet
7.
melléklet

Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az elektronikus
adathordozón benyújtott ajánlati példány megegyezik a papír alapú
példánnyal (Ajánlattételi felhívás 22.a) pont)

8.
melléklet

Nyilatkozat felelősségbiztosításról

9.
melléklet

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás fennállásáról
10.
melléklet

10)

és mellékletek, (ha releváns): változásbejegyzési kérelem és az
érkeztetési igazolás egyszerű másolata

11)

Pénzügyi-műszaki ütemterv

11.
melléklet

12)

Költségvetési
főösszesítő
és
a
Költségvetési
kiírások
szakágazatonként: Építőmesteri munkák, Épületgépészet, Villamos
energia ellátás (külön excell dokumentumokban) Árazva CD/DVD-n
pdf. és excell formátumban is kérjük benyújtani.

12.
melléklet

13)

Aláírási címpéldány(ok) (eljárást megindító felhívás 22.h) pont)

1

-

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a „Minta” oszlopban található kihúzások nem azt jelentik, hogy a
vonatkozó nyilatkozatokat/igazolásokat nem kell az ajánlathoz csatolni, a kihúzások csupán arra utalnak, hogy
a jelen dokumentum ezekre az esetekre nem tartalmaz felhasználható mintát.
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevőnek és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (kiv.:
természetes személy) az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő,
kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányának/aláírás
mintájának másolati példányát.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell;Ha a meghatalmazás nem
tartalmazza a meghatalmazott aláírását, akkor a meghatalmazott
aláírásmintájának benyújtása is szükséges.
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban az
ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges változásbejegyzési
kérelem cégbírósághoz történő benyújtásának igazolását.

14)

15)

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, a Kbt. 36. § (3)
bekezdésének megfelelően ezen dokumentumok ajánlattevő általi
felelős magyar nyelvű fordítását is az ajánlathoz kell csatolni.
Ajánlattevő nyilatkozata az üzleti titok nyilvánosságra hozatalának
megtiltásáról (amennyiben releváns)

-

-

Adott esetben - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egymás
közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodás
(Ajánlattételi felhívás 22.f) pont)
16)

17)

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot tevő ajánlattevők által kötött
megállapodás, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a
feladatmegosztás kérdéseiről, valamint a közös ajánlatot tevők cégszerűen
aláírt nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak. (Kbt. 35. §. (6) bekezdés)

A felhívásban és a Kbt.-ben előírt egyéb kötelezően csatolandó
dokumentumok

-

-

2.2. Tájékoztatás szervezetek nevéről
Tájékoztatás azon szervezetek nevéről, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt.
73. §. (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
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Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály9022 Győr,
Batthyány tér 3.
Levelezési cím: 9001 Pf.:613.
Tel.: 96/310-622
Fax: 96/319-736
E-mail:
nepegeszsegugy.gyor@gyor.gov.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és
Munkaügyi Osztály
9022 Győr, Jókai utca 12.
Postacím: 9001 Győr, Pf. 601.
tel: 06-96-795-871
fax: 06-96-795-875
E-mail: munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu
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2.3. AJÁNLOTT NYILATKOZAT-MINTÁK
Az ajánlattételi dokumentáció részeként a következő ajánlott nyilatkozat-minták kerültek
csatolásra, amelyeket megfelelően kitöltött tartalommal az ajánlat részeként be kell
nyújtani.
1. sz. melléklet – Ajánlat előlap
2. sz. melléklet – Tartalomjegyzék
3. sz. melléklet – Felolvasólap
4. sz. melléklet – Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról
5. sz. melléklet – Nyilatkozat az alvállalkozó(k kizáró okok hatálya alatt nem állásáról
6. sz.. melléklet – Nyilatkozat a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében közreműködő személyekről/szervezetekről (Kbt. 66.§ (6) bekezdés
szerint)
7. sz. melléklet – Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról és a KKV
státuszról, * Eredetiben csatolandó! (Kbt. 66. §. (2) és (4) bekezdés, Kbt.
67. §. (1) bekezdés)
8. sz. melléklet - Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlati példány megegyezik a papír alapú példánnyal
(Ajánlattételi felhívás 22.a) pont)
9. sz. melléklet – Nyilatkozat felelősségbiztosításról
10. sz. melléklet. - Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás fennállásáról
11. sz. melléklet - Pénzügyi-műszaki ütemterv
12.sz. melléklet - Költségvetési kiírások (külön excell dokumentumokban)
- Költségvetési főösszesítő
- Építőmesteri munkák költségvetése
- Épületgépészeti költségvetés
- Villamos energia ellátás költségvetése
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1. sz. melléklet
Ajánlattevő neve: .................................................
székhelye: .................................................
Ajánlattevő kapcsolattartója2
neve/beosztása: ........................................
telefonszáma: ...........................................
telefax-száma: ..........................................
e-mail címe: .............................................

AJÁNLAT
(ELŐLAP)
A(Z) ____________________________ (AJÁNLATTEVŐ NEVE) AJÁNLATA

„Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési
munkái”

TÁRGYÁBAN

UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI, NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN
KBT. 115 §. (2)- (4) és (6)- (7) BEKEZDÉS SZERINT LEFOLYTATOTT
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

2

Az ajánlattevő olyan kapcsolattartót és olyan elérhetőségi adatokat, így különösen olyan telefax számot köteles megjelölni,
amelyen az ajánlattevő kapcsolattartója folyamatosan (akár munkaidőn túl is) elérhető, képes az eljárással összefüggő
értesítések fogadására azzal, hogy az előbbi követelménynek meg nem felelő elérhetőségi adat hiányából fakadó felelősség
az ajánlattevőt terheli. (ilyen elérhetőség hiányában az ajánlatkérő/ajánlatkérők nevében eljáró szervezet az elektronikus
és/vagy a postai utat alkalmazza a telefax helyett).
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2. sz. melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
Az ajánlathoz csatolt nyilatkozat, igazolás,
egyéb irat, dokumentum megnevezése

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető!
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lapszám

3. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP
[Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint]
Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai
Tekintettel a Máriakálnok község Önkormányzata által indított „Máriakálnok, óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkái” tárgyú uniós értékhatár alatti, nemzeti
eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai 4. pontjában foglaltakra,
összhangban a Kbt. 66. § (5) bekezdésével, az alábbiakban megjelöljük az ajánlattevő(k) nevét és
címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint az alábbi számszerűsíthető értékelési szempontotokat.
Ajánlattevő(k) neve3:
Ajánlattevő(k) címe (székhelye/lakóhelye):

Az értékelési szempont megnevezése

Az ajánlatban foglalt érték

1. Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó
összege)4

Ft + ÁFA

2. Vállalt jótállás időtartama (hónap)
(minimum 36 hónap – maximum 60 hónap)
3. Vállalt teljesítési határidő (nap)
(minimum 120 nap – maximum 150 nap)

hónap
nap

Kelt: 2017. _____________ ___
_________________________
cégszerű aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részéről

Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőt meg kell jelölni további sorok beszúrásával vagy táblázatok
csatolásával, illetőleg az ajánlattételi felhívás 22.f) pontjának megfelelően alkalmazandó a Kbt. 35. § (2)
bekezdése is. (A közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt meg kell jelölni, ha releváns)
4
Az ajánlati árat az ajánlat részeként benyújtandó 11. sz. melléklet szerinti Költségvetési főösszesítő nettó
összesítő sora alapján kell meghatározni.
3
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4. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM
ÁLLÁSRÓL
[321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint]
Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév)
................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra
feljogosított vezetője a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi
kötelezettségnek eleget téve ezennel kijelentem, hogy a
............................................................................ (cégnév)
........................................................ (cím) vonatkozásában
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn, miszerint
az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) 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;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamisadat), 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 hamisadat 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,
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kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 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;
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;
q.) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződés szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése, illetőleg a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint
nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt
társaság
- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
vagy (a megfelelő válasz aláhúzandó, a nem megfelelő válasz törölhető)
- olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén5
Amennyiben a társaság olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, úgy
erre figyelemmel nyilatkozom, hogy a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpont szerinti tényleges tulajdonosai a következő(k):
1. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely)
2. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely)
3. ________________________ (név), _______________________________ (állandó lakóhely)
vagy (a megfelelő válasz aláhúzandó, a nem megfelelő válasz törölhető)
Nyilatkozom, hogy a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpont szerinti
tényleges tulajdonosa nincs
avagy (a megfelelő válasz aláhúzandó, a nem megfelelő válasz törölhető)

5

A megfelelő válasz aláhúzandó, a többi válasz-lehetőség törlendő a nyilatkozat-mintából!
Az ajánlattételi felhívás 12.b) pontja alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyarországon letelepedett és a nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek egyaránt az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősüle, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a nyilatkozatot a fentiek
szerint a nyilatkozatminta tartalmazza). Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani azzal, hogy amennyiben a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az erre vonatkozó
nyilatkozatát is.
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a társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpont szerinti tényleges tulajdonosát nem
vagyok képes megnevezni.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ic)
alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt társaságban

nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a Társaságban
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik.
/Ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy
annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn./

Jelen nyilatkozatot Máriakálnok község Önkormányzata által indított, „Máriakálnok, óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
ajánlat részeként teszem.
Kelt: 2017. _____________ ___
_________________________
cégszerű aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részéről

Megjegyzés: A 8. § ic) alpont Magyarországon letelepedett ajánlattevőre, a 10. § (1) bekezdés gc) alpont nem
Magyarországon letelepedett ajánlattevőre vonatkozik
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5. sz. melléklet

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K) KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA
ALATT NEM ÁLLÁSÁRÓL
[a Kbt. 67. § (4) bekezdése, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdése szerint]
Alulírott
(cégnév)

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

(név),

mint

a

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

......................................................
(cím,

cégbejegyzés

száma)

kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
67. § (4) bekezdésben foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel nyilatkozom, hogy
............................................................................ (ajánlattevő neve)
................................................................................. (székhely cím)
a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan
alvállalkozót, amely(ek) az alábbi kizáró okok hatálya alá tartozik:
Kbt. 62. § (1) bekezdésének g)-k), m) és q) pontjai tekintetében:
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) 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;
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
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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) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 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;
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;
q.) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződés szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
Jelen nyilatkozatot Máriakálnok község Önkormányzata által indított, „Máriakálnok, óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
ajánlat részeként teszem.

Kelt: 2017. _____________ ___
_________________________
cégszerű aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részéről
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6. sz. melléklet

NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTENDŐ
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ
SZEMÉLYEKRŐL/SZERVEZETEKRŐL
[a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint]
Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév)
................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra
feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 66. § (6) bekezdésben
foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel megjelölöm a jelen közbeszerzési eljárás
alapján kötendő szerződés teljesítésében közreműködő személyeket/szervezeteket, az alábbiak szerint.
A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni,
illetőleg az ezen részek tekintetében az igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó(k) megnevezése: [Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont]
Azon rész(ek) megnevezése,
amely(ek) tekintetében alvállalkozó igénybe
vételére sor kerül

Alvállalkozó(k) neve
(amennyiben ismert)

Jelen nyilatkozatot Máriakálnok község Önkormányzata által indított, „Máriakálnok, óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban az
ajánlat részeként teszem.
Kelt: 2017. _____________ ___
_________________________
cégszerű aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részéről
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7. sz. melléklet

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A KKV STÁTUSZRÓL
[a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére figyelemmel]
Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév)
................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra
feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 66. § (2) bekezdésben
és az 66. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten
nyilatkozom, hogy Máriakálnok község Önkormányzata által indított „Máriakálnok, óvodai
kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkái” tárgyú eljárást megindító felhívásában,
a közbeszerzési dokumentumokban valamint az ajánlatkérőnek feltett kérdésekre kapott válaszokban
meghatározott követelményeket megismertük és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, a
szerződést az ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom az előzőekben meghatározott - általam teljes körűen megismert
- dokumentumokon alapszik.
A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeimet
maradéktalanul teljesítem a Felolvasó lapon feltüntetett Ajánlati áron. Nyilatkozom, hogy
ajánlatomat az ajánlati kötöttség beálltát követő 60 napig fenntartom.
Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a dokumentáció részét képező szerződés megkötését
vállalom és a megkötött szerződést, az abban meghatározott feltételekkel teljesítem.
Ezúton nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint 6 [jelölje meg a megfelelő
választ!]
 nem minősül kis- és középvállalkozásnak,
 mikrovállalkozásnak minősül,
 kisvállalkozásnak minősül,
 középvállalkozásnak minősül.
Kelt: 2017. _____________ ___
_________________________
cégszerű aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részéről

6

Lásd a törvény 3. § (1) bekezdését: mikro-, kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) minősül az a vállalkozás,
amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül
kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó
árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül
mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó
árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. További részletekről lásd a törvény
rendelkezéseit!
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
(az adathordozón benyújtott ajánlatról)
Alulírott……………………….., mint a(z) …………………………………………………ajánlattevő
képviseleti joggal felruházott képviselője
nyilatkozom
hogy az általam képviselt ajánlattevő által az ajánlat eredeti példányához csatolt adathordozón lévő
ajánlat (szkennelt, vírusmentes (pdf és excell) állomány) tartalma teljes körűen megegyezik az ajánlat
eredeti példányával.

Jelen nyilatkozatot Máriakálnok község Önkormányzata által indított, „Máriakálnok,
óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési
eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 2017.

………………..………………......
cégszerű aláírás
a kötelezettségvállalásra
jogosult(ak) részéről
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9. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Felelősségbiztosításról
Alulírott………………………………., ………………………………………….. mint a(z)
……………………………………………….Ajánlattevő
kötelezettségvállalásra
jogosult
képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom a „Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést
célzó beruházás kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy:
-

rendelkezünk az ajánlattételi
felelősségbiztosítással.

felhívásban

előírt

feltételeknek

megfelelő

-

jelenleg nem rendelkezünk az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelő
felelősségbiztosítással, de vállaljuk, hogy legkésőbb szerződéskötésig rendelkezünk
vele.

-

jelenleg
rendelkezünk
felelősségbiztosítással
és
vállaljuk,
hogy
felelősségbiztosításunkat kiegészítjük annak érdekében, hogy megfeleljen az
ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek.
Vállaljuk nyertességünk esetére, hogy az előírt felelősségbiztosítással az aláírásra
kerülő szerződés teljesítési időszaka alatt rendelkezni fogunk.

Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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10. sz. melléklet

NYILATKOZAT
Változásbejegyzési eljárás fennállásáról
Alulírott………………………………., ………………………………………….. mint a(z)
……………………………………………….Ajánlattevő
kötelezettségvállalásra
jogosult
képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom a „Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést
célzó beruházás kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, hogy:
- nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.
vagy
- van folyamatban változásbejegyzési eljárás, amelyre figyelemmel az ajánlat részeként
jelen nyilatkozathoz csatolásra kerül az erre vonatkozó, cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
egyszerű másolatban.
Kelt: …………………………………., 2017. ………………….hó ….. napján
P.H.
________________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása
Melléklet: (ha releváns)
- változásbejegyzési kérelem egyszerű másolatban.
- változásbejegyzési kérelem érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
egyszerű másolatban.

Megjegyzés: a megfelelő válasz aláhúzandó ill. a nem releváns szöveg törölhető.
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11. sz. melléklet
PÉNZÜGYI-MŰSZAKI ÜTEMTERV
1. Az 1. rész-számla: nettó ………………,- Ft + 27 % ÁFA: ……. = bruttó …… Ft
(A nettó szerződéses összeg 25 %-a)
Műszaki tartalom: ………………………
………………………..elkészült.
2. A 2. rész-számla: nettó ………………,- Ft + 27 % ÁFA: ……. = bruttó …… Ft
(A nettó szerződéses összeg 25 %-a)
Műszaki tartalom: ………………………
………………………...elkészült..
3. A 3. rész-számla: nettó ………………,- Ft + 27 % ÁFA: ……. = bruttó …… Ft
(A nettó szerződéses összeg 20 %-a)
Műszaki tartalom: ………………………
………………………...elkészült.
4. Vég-számla összege: ……….nettó,- Ft + 27 % ÁFA: ……. = bruttó …… Ft
(A nettó szerződéses összeg 30 %-a )
Műszaki tartalom: ……………………………………
………………………………..,…. és
befejező munkák elkészültek, műszaki átadás lezárult.

Megjegyzés: A rész-számlákhoz ill. a végszámlához rendelt műszaki teljesítés műszaki
tartalmát kérjük megadni szakfeladatonkénti bontásban szövegesen és %-os mértékben is
kifejezve. A számlák összegének összhangban kell lennie az árazott költségvetési kiírásokkal
és az adott műszaki teljesítés értékének meg kell haladnia az adott rész-számla összegét.
A szerződés-tervezet 8. pontjában szereplő Pénzügyi-műszaki ütemterv a feltüntetett
adatokkal kerül kitöltésre szerződéskötéskor és a számlázás alapjául szolgál.
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12. sz. melléklet
Költségvetési kiírások
(külön dokumentumban excell file-ban)

- Költségvetési főösszesítő
- Építőmesteri munkák költségvetése
- Épületgépészeti költségvetés
- Villamos energia ellátás költségvetése
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3. SZERZŐDÉS - TERVEZET
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a) pont alapján a szerződéstervezet meghatározása.

KIVITELEZÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Máriakálnok község Önkormányzata
(székhely: 9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.)
képviseli:

dr. Tóásóné Gáspár Emma , polgármester

adószám:

15368195-1-08

Számlavezető:

Duna Takarék Bank

Számlaszám:

58600238 - 11080604

mint megbízó (a továbbiakban: Megrendelő),
valamint másrészről az
………….
(székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
számlavezető pénzintézet neve:
bankszámlaszám:
képviseli:
mint megbízott (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő felek vagy Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

1.1. Előzmény: Megrendelő, mint ajánlatkérő „Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést
célzó beruházás kivitelezési munkái” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része, Kbt. 115. § (1), (2) – (4) és (6) – (7)
bekezdése szerint, a nemzeti eljárásrend nyílt eljárásra vonatkozó szabályai
figyelembevételével közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás eredményeként kerül megkötésre jelen szerződés. A Megrendelő a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről (továbbiakban: PTK.) 8:1. §. (1) 7. pontja szerint szerződő hatóságnak
minősül.
1.2. A nyertes ajánlat értékelése során figyelembevett elemek:
A Szerződő felek a Megbízott ajánlatában foglaltak szerint az alábbiakban rögzítik a
Kbt. 131. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően– az eljárás során alkalmazott
értékelési szempontra tekintettel – a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek a Megbízó
részéről értékelésre kerültek, és amelyekre figyelemmel a Megbízott teljesít:
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Értékelési részszempontok:

Értékeléskor figyelembevett tartalmi elem:

1. értékelési részszempont:
Az ellenszolgáltatás összege (nettó ajánlati ár): nettó …….. Ft + 27 % ÁFA
2. értékelési részszempont:
Jótállás vállalás időtartama: ………….hónap
3. értékelési részszempont:
Teljesítési határidő: ………. nap
2.

A szerződés tárgya, műszaki tartalom:

2.1. A Vállalkozó elkészíti a „Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás
kivitelezési munkáit” az 1. sz. mellékletben szereplő tételes költségvetés szerinti műszaki
tartalommal, amely a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott „Ajánlattételi műszaki
dokumentáció”-ban rögzített műszaki előírásokon alapul.
Műszaki tartalma:
A meglévő Óvoda épület átalakításra és felújításra kerül, a tetőtér részben beépítésre kerül.
A földszinten 1 db nagyobb méretű csoportszoba, 2 db tároló, 1 db melegítő konyha és 1 db
elkülönítő létesül. A tetőtérben személyzeti tartózkodó helyiség és kazántároló kerül
kialakításra. A földszinten új aljzatbeton készül. A homlokzati nyílászárók kicserélésre
kerülnek 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű, fehér színű műanyag nyílászárókra. A beltéri ajtók
kicserélésre kerülnek CPL fóliázott ajtókra. A homlokzatra 12 cm vtg. dryvit hőszigetelő
rendszer kerül homlokzati kapart színvakolattal. A belső padlóburkolatok: kerámialap ill.
laminált szalagparketta. Az utcai homlokzat felőli tetőszerkezet megerősítésre kerül , továbbá
új tetőlécezésre új cserépfedés készül. Épületgépészeti munkák (gázellátás, víz- és
szennyvízcsatorna szerelés, szellőzés) és a villamosenergia ellátási munkák a terv szerint
készülnek. A fűtés a meglévő gázvezeték hálózatra csatlakozik. Új radiátor fűtőtestek és 1 db
kondenzációs fali gázkazán, továbbá 2 db elektromos bojler kerül beépítésre. A
villanyszerelési munkák a gyengeáramú hálózaton kívül a TV hálózat, a riasztórendszer és a
villámvédelem kiépítését is tartalmazzák. A tálalókonyhába áthelyezésre kerülő gáztűzhely és
mosogató részére közmű csatlakozásokat kell biztosítani.
Főbb mennyiségek:
A felújítással érintett alapterület: 435 m2.
- Építőmesteri munkák:
18 db homlokzati nyílászáró bontása
15 db beltéri nyílászáró bontása
20 db műanyag nyílászáró beépítése
19 db CPL fóliás nyílászáró ajtó beépítése
38,43 fm műanyag könyöklő
386,64 m2 cserépfedés és tetőléc bontás
160,5 m2 fedélszerkezet erősítés pallóval
386,64 m2 Tetőlécezés, ellenlécezés és cserépfedés
170,44 m2 gipszkarton válaszfal szerkezet készítés
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440 m2 Homlokzati dryvit rendszerű hőszigetelés 12 cm vtg.-ban,
kapart színvakolattal
156,5 m2 Kerámialap burkolat
50 m2 csempe burkolat
1513,16 m2 glettelés, mélyalapozás és 2 rétegű festés
- Épületgépészeti munkák:
- szellőzés: 3 db ventillátor
- gázfűtés: 1 db kondenzációs fali gázkazán, 22 db radiátor beépítés és 2 db
radiátoráthelyezés
- használati vízellátás: 2 db elektromos villanybojler
- Villamosenergia ellátási munkák: gyengeáramú hálózat, TV és riasztó hálózat,
villámvédelem
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció részét képező Kiviteli
tervdokumentáció (Szakágazatonkénti Műszaki leírások és Tervek tervjegyzékek
szerint) tartalmazza. A továbbiakban együtt röviden: Kiviteli terv)
Az „Ajánlattételi műszaki dokumentáció” részei:
A SYSTEM-Plan Mérnöki Iroda, Csaplár György okl. építészmérnök és a HKL-Plan Kft.,
Hauser György épületgépész mérnök, továbbá és az KTS Mérnök Iroda KFT., Electro Tervező
és Szolgáltató Kft., Gráczol Balázs, villamosmérnök tervezők által készített Kiviteli
tervdokumentáció: „Máriakálnok, óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás kivitelezési
munkáira” vonatkozóan, készült: 2017. március.
Kiviteli tervdokumentáció (a továbbiakban röviden: Kiviteli terv):
- Szakágazatonként Műszaki leírások és Tervek tervjegyzékek szerint
- Költségvetési főösszesítő
- Tételes árazott költségvetések szakfeladatonként:
- Építőmesteri munkák
- Épületgépészeti munkák
- Villamos energia ellátás
A fenti dokumentumok, valamint az ajánlat a szerződésnek akkor is részei, ill. mellékletei, ha
ténylegesen nem kerültek csatolásra a szerződéshez.
2.2. A Szerződő felek a szerződés megkötését követő kilencvenedik napig az árazott
költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a beépítésre kerülő egyes
tételeket véglegesíthetik. A Szerződő felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb
minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. (322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 28. §.)
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3./ A szerződés összege:
3.1. A szerződés összege: nettó: ……..,- Ft, + 27 % ÁFA: …. Ft = bruttó …. Ft, azaz ….
forint, amely egyösszegű, fix átalányár.
Az egységárak tartalmazzák az összes szükséges mellékmunkák, a többletmunkák elvégzését,
a szakfelügyelet igénybevételének díját, valamint a víz és villamos energia vételezés
költségét,
a felvonulási és ideiglenes létesítmények költségét.
3.2. A szerződés tárgya nem építési engedély köteles tevékenység, ezért az „Általános
forgalmi
adóról” szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) b.) pontja alapján nem tartozik a
fordított ÁFA körébe.
3.3.Az árazott tételes költségvetés (1. sz. melléklet) egységárai tartalmazzák az összes
szükséges mellékmunkák, a többletmunkák elvégzését, a szakfelügyelet igénybevételének díját, valamint a víz és villamos energia vételezés költségét, továbbá a felvonulási
és ideiglenes létesítmények költségét.
3.4. A Vállalkozó a munkaterületet előzetesen megismerte, bejárta. Az elvégzendő munkát
zavaró
körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta, fentiekre hivatkozva, továbbá az
időjárási körülmények miatti akadályoztatásra hivatkozva többletköltség nem számolható
fel.
4./ A szerződés teljesítési határideje:
A kötbérterhes vég-teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított …. nap.
(legalább 120 nap, legfeljebb 150 nap az ajánlatban vállaltak szerint)
A Megrendelő előteljesítést elfogad előzetes egyeztetés szerint.
5./ Vállalkozó kötelezettségei:
5.1. A Vállalkozó a munkanemekre érvényes szabvány- és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő, I. osztályú minőségű, a hatályos EU és a Magyar Szabványoknak
megfelelő teljesítést vállal. Köteles az előírások szerinti projekt táblát kihelyezni.
5.2. A Vállalkozó köteles betartani a műszaki tervben (kiviteli tervben) foglalt előírásokat.
5.3. A Vállalkozó köteles a hatályos előírásoknak és szabványoknak megfelelő minőségellenőrző vizsgálatok (mérések) lefolytatására.
A mintavételeket a műszaki ellenőr jelenlétében végzik el.
5.4. A Vállalkozó a beépített anyagok és szerkezetek teljesítmény nyilatkozatait
átadja a műszaki ellenőrnek a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor.
5.5. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadja a megvalósulási
dokumentációt 2 nyomtatott példányban és elektronikusan 1 példányban CD-n vagy
DVD-n
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A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a megvalósulási rajzok átadása
Megrendelő részére.
5.6. A Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan öszszegyűjteni és a munkaterületről saját költségén elszállítani, valamint a munkaterület
környékét tisztántartani. A vállalkozó építőanyag deponálására csak önkormányzati
tulajdonú területeket vehet igénybe előzetes egyeztetést követően.
A vállalkozó az igénybevett területeket eredeti állapotában köteles helyreállítani.
5.7. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására.
5.8. A Vállalkozó köteles a közterületen, illetve a munkavégzés területén az általa okozott
bármely kárt megtéríteni, illetve saját költségén kijavítani.
5.9. A Vállalkozó az építés ideje alatt elektronikus építési naplót (e-naplót) köteles vezetni
a hatályos vonatkozó jogszabály szerint. („Az építőipari kivitelezési tevékenységről”
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezet szerint, 24. §.(1)-27/B. §.)
Az építési naplóba bejegyzésre jogosult felelős műszaki vezető neve és névjegyzék
száma:
MV-É -………………
NÜJ száma: …..
5.11. „Az építőipari kivitelezési tevékenységről” szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
13. §. szabályozza a felelős műszaki vezető feladatait. A felelős műszaki vezető
megadja a használatbavételhez szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozatot az
alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján.
5.12. A Vállalkozó minden körülmények között garanciát vállal szakembereiért és az
alvállalkozóiért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben.
5.13. Az építési munkák során be kell tartani a beépítendő anyagra és technológiára
vonatkozó, érvényben lévő műszaki előírásokban és szabványokban
megfogalmazottakat.
5.14. A vállalkozó legkésőbb a kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésének napjáig
köteles
bemutatni az érvényes felelősségbiztosítási kötvényt a szerződés tárgyára vonatkozóan
ill.
igazolni, hogy érvényes felelősségbiztosítása kiterjed a szerződés tárgyára. A
felelősségbiztosítást a vállalkozó köteles hatályban tartani jelen szerződés teljesítéséig.
5.15. Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges, megfelelő és elegendő számú és
szaktudású szakember biztosításáért.
Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés
értékének
65%-át. (Kbt. 138. §. (1) bek.)
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A Vállalkozó a teljesítéshez köteles igénybe venni, valamint a teljesítésbe bevonni a
közbeszerzési eljárásban bemutatott szakembereket. Vállalkozó az ajánlatában
megjelölt alvállalkozó vagy szakember helyett más alvállalkozó vagy szakember
igénybevételére a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján jogosult. A Vállalkozó legkésőbb
a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely rész vesz a szerződés teljesítésében, - és, ha a
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel
együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll kizáró okok hatálya alatt.
5.16. A Vállalkozó jogosult alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. § (2) –(5) bekezdések szerint,
a teljesítésért azonban teljes körű felelősséggel tartozik PTK. 6: 148. §.-ban foglaltak
szerint.
A Vállalkozó a jogszerűen igénybevett alvállalkozók tevékenységéért teljes körűen
sajátjaként felel, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be.
A Vállalkozó köteles a Szerződés alvállalkozókra vonatkozó szabályait az
Alvállalkozókkal ismertetni.
A teljesítésbe alvállalkozót az alábbi feladatra von be: ……
A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó neve: ……..
5.17. A Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig köteles valamennyi
alvállalkozóját,
továbbá a szerződés teljesítésének időszaka alatt az alvállalkozók esetleges változását a
Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek is bejelenteni. A teljesítésben részt vevő
alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó
mértékben további közreműködőt. (Kbt. 138. § (5) bek.)
A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett
Alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben
teljesíteni.
5.18. Vállalkozó a Kbt. 136 § (1) bekezdés a.) pontja alapján nem fizet, illetve számol el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
5.19. Vállalkozó a Kbt. 136 § (1) bekezdés b.) pontja alapján a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és
a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
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5.20. A Vállalkozó haladéktalanul tájékoztatni köteles a Megrendelőt minden olyan
körülményről, amely a jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési
határidőket érinti, vagy befolyásolja. Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik az
értesítési kötelezettsége megszegésével összefüggésben keletkezett kárért, továbbá
Megrendelő jogosult a jelen szerződésben biztosított jogok gyakorlására.
5.21 A szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében Vállalkozó képviselőjének
szükségessé válhat Megrendelő által használt épületekbe történő belépése. Vállalkozó
elfogadja és betartja a Megrendelőre vonatkozó biztonsági és más előírásokat, amelyek
a Megrendelő által használt épületekbe történő be- és kiléptetésre, valamint ott
tartózkodásra vonatkoznak. Vállalkozó ezen szabályok megszegéséből eredő esetleges
károkért teljes felelőséggel tartozik.
5.22. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes
hatósági és egyéb engedéllyel, valamint eszközzel, amely a tevékenység megfelelő
szintű ellátásához szükséges. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenység
folytatásához szükséges engedélyeket a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.
6./ A Megrendelő kötelezettségei:
6.1. A Megrendelő a munkaterület átadására a Vállalkozó részére legkorábban várhatóan a
szerződés hatálybalépésétől számított 3 napon belül kerül sor.
6.2. A Megrendelő a kiviteli tervdokumentációt ("Ajánlattételi műszaki dokumentáció")
3 példányban és elektronikusan a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
6.3. A Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót (e-napló) rendszeresen ellenőrzi.
A Megrendelő részéről naplóbejegyzésre és a teljesítésigazolás kiadására jogosult:
……….., építési műszaki ellenőr
Műszaki ellenőri névjegyzék szám: ME-É/………
NÜJ szám: ….
6.4. Az építési műszaki ellenőrzésre szükség szerint, de legalább 8 naponta kerül sor. Az
eltakarásra kerülő munkáknál 3 munkanappal korábbi írásbeli értesítésre megy ki a
műszaki ellenőr. „Az építőipari kivitelezési tevékenységről” szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 16. §. szabályozza az építési műszaki ellenőr feladatait.
Az egyes munkarészek eltakarására csak a műszaki ellenőr engedélyével kerülhet sor.
A Vállalkozó utólagos viták esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás
és a helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos állásfoglalása téves volt.
6.5. A Megrendelő ill. a nevében eljáró, megbízott építési műszaki ellenőr a szerződés
teljesítése 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 haladja meg a Kbt. 138. §. (1) és (5)
bekezdésében meghatározott mértéket.
6.6. A Megrendelő képviseletében a teljesítésigazolást az építési műszaki ellenőr állítja ki
legkésőbb a teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől ill. vég-számla esetén a műszaki
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átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 15 munkanapon belül és rögzítésre kerül egyidejűleg az e-naplóban is (e-teljesítésigazolás).
6.7. Pénzügyi fedezet:
A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
6.8. A Megrendelő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét
biztosítja.
Az előleg igényléséről a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell
írásban. Az igényelt előleg a munkaterület átadás átvételi eljárástól számított 15 napon
belül
átutalásra kerül a Vállalkozónak. Az előleggel a végszámlában kell elszámolni.
7./ Jótállás /Garancia/
7.1. A Vállalkozó jótállási (garanciális) kötelezettsége a létesítmény végleges műszaki átadásától számított …………….. hónap.(legalább 36 hónap, legfeljebb 60 hónap, ill.
az ajánlatban vállaltak szerint)
7.2. A Vállalkozó köteles a hiba bejelentésétől számított 8 napon belül a javítást haladéktalanul megkezdeni, továbbá a megtett intézkedésekről a Megrendelőt tájékoztatni.
Amennyiben a Vállalkozó fenti kötelezettségének felszólítás után nem tesz eleget, a
Megrendelő jogosult a javítás költségét a Vállalkozóra áthárítani.
8./ Pénzügyi elszámolás:
8.1. Számlák teljesítésigazolás alapján nyújthatók be.
Pénzügyi elszámolás az alábbi Pénzügyi-műszaki ütemterv alapján történik:
8.2. Az 1. rész-számla: nettó ………………,- Ft + 27 % ÁFA = bruttó ….. Ft
(A nettó szerződéses összeg 25 %-a)
Műszaki tartalom: ……………………….elkészült.
A rész-számla melléklete a teljesítésigazolási jegyzőkönyv.
8.3. A 2. rész-számla: nettó ………………,- Ft + 27 % ÁFA = bruttó ….. Ft
(A nettó szerződéses összeg 25 %-a)
Műszaki tartalom: ……………………….elkészült.
A rész-számla melléklete a teljesítésigazolási jegyzőkönyv.
8.4. A 3. rész-számla: nettó ………………,- Ft + 27 % ÁFA = bruttó ….. Ft
(A nettó szerződéses összeg 20 %-a)
Műszaki tartalom: ……………………….elkészült.
A rész-számla melléklete a teljesítésigazolási jegyzőkönyv.
8.5. Vég-számla összege:
nettó ……….,- Ft + 27 % ÁFA = bruttó ….. Ft
(A nettó szerződéses összeg 30 %-a)
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Műszaki tartalom: ……………………………………………………………………..,
befejező munkák elkészültek, műszaki átadás lezárult.
Vég-számla csak sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.
A vég-számla melléklete a műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv és a
teljesítésigazolás.
9. Fizetési határidő és feltételek:
9.1. Az Ajánlatkérő az ellenértéket, a számla kézhezvételének napjától számított 15 napos
fizetési határidővel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)
–
(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével utalja át. Alvállalkozó igénybevétele
esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően,
a
322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 32/A. §. (1) bekezdése szerint teljesíti az
ellenszolgáltatást az ajánlatkérőként szerződő fél.
A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
9.2. A határidők számítása a számlák Megrendelőhöz érkezésének időpontjával kezdődnek és csak akkor érvényesek, ha a Vállalkozó minden szükséges elszámolási okmányt benyújt.
9.3. A számla benyújtásának helye:
Máriakálnok község Önkormányzata, 9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.
9.4. Kifizetési napnak számít a Megrendelő számlájáról történt számlaösszeg leemelésének
napja.
9.5. Megrendelőnek jogában áll a jogos ellenszámlát (pld. kötbér) az esedékes kifizetésekből visszatartani. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be a Kbt. 135. §. (6) bekezdése alapján.
9.6. A Megrendelő a kifizetéseket az „Adózás rendjéről” szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. A Vállalkozónak, mint
kifizetést teljesítőnek az Art. 36/A. §-ban foglaltak hatálya alá tartozásról az Art. 36/A.§
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatnia kell alvállalkozóit.
9.7. Vállalkozó tudomásul veszi azt, hogy Megrendelő a jelen szerződés teljesítése alapján
történő, a nettó módon számított 200.000,- Ft – ot (azaz kettőszázezer forintot)
meghaladó kifizetésnél a Vállalkozónak visszatartási kötelezettség nélkül csak abban az
esetben teljesíthet, ha
a)

Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 (harminc) napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást,
vagy
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b) Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
A Megrendelő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy
megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartási
kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
9.8. A Vállalkozó kijelenti, hogy az Art. 36/A. §-ában foglalt rendelkezéseket, melyek az ő
és alvállalkozója, illetve a kapcsolt vállalkozások közötti kifizetésekre vonatkozik,
ismeri, azokat betartja.
9.9. A vonatkozó előírások szerint a számlákon fel kell tüntetni az alábbi adatokat is:
- a szerződés tárgyát,
- a számla nettó összegét, az ÁFA összegét és a számla bruttó összegét.
9.10. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámításra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §. alkalmazandó.
10./ A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
10.1. Kötbér: A Vállalkozó a törvényest meghaladó késedelmes teljesítés esetén napi nettó
100.000 Ft., azaz egyszázezer forint kötbért tartozik a Megrendelőnek megfizetni. A
kötbér összege a befejezési határidő be nem tartása esetén a végszámla nettó összegéből kerül levonásra. Maximális mértéke a teljes nettó szerződéses összeg 15 %-a.
10.2. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a
Vállalkozó felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a
Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén, ill.
amennyiben a Megrendelő a szerződést a Vállalkozó szerződésszegő magatartása
miatt felmondja, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses összeg 20 %-a.
10.3. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből
eredő egyéb jogait is. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült
fel.
10. 4. A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése
nem mentesít a teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni. A Vállalkozónak felróhatóan hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Megbízott hibás teljesítés esetén
köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni.
10.5. Jogfenntartás: a jelen szerződésnek meg nem felelő vagy késedelmes teljesítés
elfogadása nem jelent lemondást a szerződésből eredő egyéb igényekről.
11./ Műszaki átadás - átvételi eljárás
11.1. A műszaki átadás - átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül.
11.2. A Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére
és a minőségi hibák kijavítására határidőket megjelölni.
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11.3. A jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha a megbízottja az előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett jegyzőkönyvben
foglalt
megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell válaszolnia. Ennek
elmulasztása esetén a Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv megállapításaival.
11.4. Az átvétel lényeges hiányosságok (a rendeltetésszerű használatot akadályozó vagy
az üzembehelyezést akadályozó hibák) esetén megtagadható.
11.5. A garanciális (jótállási) és szavatossági idő kezdete a Megrendelő által elfogadott
sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás dátuma.
12. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül. (Kbt. 136. §. (2) bekezdése alapján)

13./ A szerződés megszűnése, felmondása, szerződésszegés:
13.1. A szerződés megszűnése:
A jelen szerződés határozott időtartamú, amely a szerződés teljesítésével, vagy a
teljesítési határidő lejártával, felmondással, rendkívüli felmondással vagy közös
megegyezéssel szűnik meg. Azok a jelen szerződés alapján fennálló jogok és
kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk,
különös tekintettel a jótállási feltételekre és a titoktartási kötelezettségre vonatkozó
rendelkezésekre, a jelen szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.
Felek közös megegyezéssel a szerződésüket bármikor megszüntethetik.
13.2. A szerződés felmondása:
A Megrendelő jogosult felmondani a szerződést 30 napos felmondási határidővel az
alábbi esetekben:
a.) A teljesítési határidő 15 napot meghaladó késedelme esetén.
b.) Szerződésszegésnek minősülő esetekben.
c.) Jogosulatlan alvállalkozói bevonás esetén, ha a Vállalkozó nem tesz eleget az
alvállalkozó igénybevételéhez szükséges engedélyeztetési kötelezettségének.
d.) A Megrendelő a Kbt. 143. §. (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani,
vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően
jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró
ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
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e.) A Kbt. 143 § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- 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.
- 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 Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a
szerződéstől elállhat, ha:
feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
a Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a
Megbízott személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
Vállalkozó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül
különösen, de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó
-

-

ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási,
hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési
eljárás van folyamatban;
30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;
a szerződés teljesítésével - érdekkörében felmerült okból – 15 (tizenöt) napos
késedelembe esik;
érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását előidéző körülmény;
tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult
szerv által megállapításra kerül;

13.3. Felek bármelyike jogosult a szerződést – a másik fél súlyos szerződésszegése esetén –
azonnali hatállyal írásban felmondani. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik
különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:
- Vállalkozó megsérti titoktartási kötelezettségét;
- Vállalkozó saját felróható magatartása következtében kötelezettségei teljesítésével 30
napot meghaladó késedelembe esik, kötelezettségeit nem teljesíti és azokat a
póthatáridőben sem orvosolja, továbbá kötelezettségeinek teljesítése meghiúsul.
13.4. A Vállalkozó a szerződés felmondása esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített feladat szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult azzal, hogy ezen összegből a
Megrendelő az igazolt kárait levonhatja.
14./ A szerződés érvényessége:
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14.1. Jelen szerződés véleményeltérés nélkül a szerződő felek cégszerű aláírása napján
lép hatályba, az utolsó aláírás napján.
14.2. Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani,
illetve kiegészíteni. A szerződés a Kbt. 141. §. (1)-(6) bekezdései figyelembevételével módosítható.
A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt
levél vagy okirat, egyéb esetben Építési Napló vagy levél.
14.3. A szerződő felek az egymás közötti jogviták eldöntésére a szerződés értékétől függően Mosonmagyaróvári Járásbíróság vagy a Győri Ítélőtábla illetékességét kötik
ki.
14.5. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nyilvános és tartalma közérdekű
adatnak minősül.
14.6. Felek a szerződéses jogviszonyból keletkező viták rendezése érdekében választott
bíróságot ill. mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, de megegyezéssel
törekednek a jogviták rendezésére.
14.7. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a „Polgári törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (PTK.) vonatkozó szabályai az irányadók.
14.8. Jelen szerződés …. (…..) számozott oldalból áll és 4 (négy ) eredeti példányban
kerül aláírásra.
Máriakálnok, 2017. ……

.

….., 2017. ……..

…............................................................................
dr. Tóásóné Gáspár Emma
polgármester
Máriakálnok község Önkormányzata
Megrendelő

.

………………………

Vállalkozó

Melléklet:
- Költségvetési főösszesítő és Árazott tételes költségvetések (1. sz. melléklet)
- Építőmesteri munkák költségvetése
- Épületgépészeti munkák költségvetése
- Villamos energia ellátás költségvetése

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.)
MvM rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az ajánlattételi
dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok) 1. fejezetét képező ajánlattételi felhívást,
illetőleg az ajánlattételi felhívást is tartalmazó teljes ajánlattételi dokumentációt
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(közbeszerzési dokumentumokat) ezúton ellenjegyzem (Az eredeti aláírást és pecsétet az
irattári nyomtatott példány tartalmazza.):
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