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ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2014. május 6.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. május 6-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belvíz III. pótmunka, ajánlattételi felhívás elfogadása
Pardi László
Márjalaki József kompenzációs listás önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Belvíz III. tárgyú beruházáshoz tartozó pótmunka kivitelezőjét Önkormányzatunk a Közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. § (3) bekezdésének a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül
induló tárgyalásos eljárás indításával kívánja megvalósítani. Az eljárás lényege az, hogy Önkormányzat kizárólag az
alap beruházás nyertesével folytat le tárgyalást. Ezt az eljárásrendet az alábbi négy feltétel együttes fennállása
esetén lehet alkalmazni:
1. a korábbi szerződésben a kiegészítő beruházás (feladat) nem szerepel;
2. előre nem látható körülmény miatt van szükség a kiegészítő szerződésre,
3. a kiegészítő beruházást (vagy szolgáltatást) nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy elválasztható a
kiegészítő beruházás, de az feltétlenül szükséges az eredeti szerződés teljesítéséhez.
4. a kiegészítő szerződés értéke nem haladja meg az eredeti szerződés értékének a felét.
Jelen esetben a tervezett műszaki tartalom (a Fűzfás-zugi holtágnál található illegális hulladék elszállítása) nem
szerepelt a korábbi kiírásban, a beruházás szervesen kapcsolódik a holtág kotrásához és a tervezett bekerülési
költség csupán az egy harmada a korábbi szerződésben foglaltnak.
A 245/2014.( IV. 24.) Gye. Kt. számú határozatával létrehozott Bíráló Bizottság elkészítette a „DAOP-5.2.1./D-20080002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása
a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési
beruházás elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében” tárgyú ajánlati felhívás és ajánlati
dokumentációt. A Bíráló Bizottság 2014. április 30-án megtartott ülésén a dokumentációt elfogadta.
Kérem a T. Bizottságot az ajánlati dokumentáció áttanulmányozására, jóváhagyására!
Döntési javaslat
"Felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága jóváhagyja a „DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú Belvízrendezés az élhetőbb településekért
komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem című
projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés
keretében.” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívást és dokumentációt, továbbá felhatalmazza a Bíráló
Bizottságot, hogy az ajánlati felhívás feladásával kapcsolatos esetleges hiánypótlásokat teljesítse.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 05. 06.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Döntőbizottság
Dr. Kövesdi Zoltán Elnök Úr
részére
Budapest
Riadó u. 5.
1026
Fax: (1) 882-8593
Tárgy: Tájékoztatás a Kbt. 100. § (1) bekezdése szerint
Tisztelt Közbeszerzési Döntőbizottság, Tisztelt Elnök Úr!
Alulírott Nagy László, az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság (1024 Budapest, Buday László u. 2.) nevében eljárva, Gyomaendrőd Város Önkormányzata
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124), mint Ajánlatkérő képviseletében, a Kbt. 100. § (1) bekezdésében
foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakról tájékoztatom a T. Döntőbizottságot.
Az ajánlatkérő 2014. ………. napján, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 94. § (3) bekezdésének a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélkül induló
tárgyalásos eljárást kezdeményez. Mellékelten megküldöm az eljárást megindító, a Kbt. 96. § (1)
bekezdése alapján készített ajánlattételi felhívást.
A tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó 49.945.544,- Ft
Az ajánlattételre felhívott szervezet neve és székhelye:
Geotechnika'84 Víz- és Csatornaépítő Kft. (7171 Sióagárd, Kossuth utca 59.)
Fax: +36 74 437-111
E-mail: geo84kft@tolna.net
Az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata „Komplex belvízrendezési program – Gyomaendrőd” tárgyban
eredményes nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, mely után 2012. november 27-én a
Geotechnika'84 Víz- és Csatornaépítő Kft. kötött szerződést a megvalósításra. A munkálatok végzése
során a szerződéskötéskor előre nem látható, ám a szerződés tárgyához műszakilag szorosan
kapcsolódó többletigények jelentkeztek.
A szerződés rövidített műszaki tartalma:
- Tározó rekonstrukció 145.500 m3
Állapot feltárása és intézkedések:
Csak a holtágon végzett feltáró munkálatok során – tehát előre láthatóan nem - derült ki, hogy a
holtág 6765/2 hrsz-ú másodrendű védtöltés felőli part éle mintegy 218 fm hosszon, 1 m vastagságban
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és 5 m szélességben hulladékkal erősen szennyezett. A holtág további üzemeltetése szempontjából
mindenképp szükséges a vízszennyező anyagok kitermelése.
A kitermelt hulladék kevert települési hulladéknak (EWC17 09 04) minősül.
A fentiek alapján a közbeszerzési eljárás a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás keretében lefolytatható, tekintettel arra, hogy az ehhez szükséges valamennyi
feltétel fennáll:
- a kiegészítő építési beruházást műszaki és gazdasági okok miatt sem lehet elválasztani a korábbi
szerződéstől és az feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéséhez,
- a szerződés becsült összértéke nem haladja meg az eredeti - mely nettó 171.422.055,- Ft - építési
beruházás értékének felét.
Ajánlatkérő számára fennáll a fent részletezett okok miatt a Kbt. 94. § (3) bekezdés (a) pontjában foglalt
törvényes lehetősége arra, hogy a jelen levélhez mellékelt ajánlattételi felhívásban foglalt tárgyban
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indítson.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2014. ………..

Tisztelettel:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseletében
IMPERIAL TENDER Kft.
Mellékletek:
1. melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. melléklet: Képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum
3. melléklet: Műszaki anyagok
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AJÁNLATI
DOKUMENTÁCIÓ

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

IT-684.
számú közbeszerzési eljárás

Budapest, 2014. április …

1

Az eljárás alapadatai:
Az eljárás tárgya:
DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című
projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése Gyomaendrőd városában
vállalkozási szerződés keretében.
Az eljárás típusa:
Kbt. 94. § (3) bekezdésének a) pontjában rögzített hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás.
Az ajánlatkérő:
neve:
címe:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
kapcsolattartó:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
+36 (66) 386122
+36 (66) 283288
varosuzem@gyomaendrod.hu
Pardi László osztályvezető

(a továbbiakban: ajánlatkérő)
Az eljárás lefolytatásával megbízott:
neve:
címe:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
kapcsolattartó:

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
1024 Budapest, Buday László u. 2.
06-1/205-3512
06-1/205-3513
nagy.laszlo@imperialkft.hu
Nagy László hivatalos közbeszerzési tanácsadó

(a továbbiakban: lebonyolító)
Az eljárás azonosító számai:
IT-684.
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I.

1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai:

neve:
címe:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
kapcsolattartó:
2.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
+36 (66) 386122
+36 (66) 283288
varosuzem@gyomaendrod.hu
Pardi László osztályvezető

Ajánlatkérő nevében eljár:

neve:
címe:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:
kapcsolattartó:
3.

Ajánlattételi felhívás

IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság
1024 Budapest, Buday László u. 2.
06-1/205-3512
06-1/205-3513
nagy.laszlo@imperialkft.hu
Nagy László hivatalos közbeszerzési tanácsadó

A választott eljárás fajtája és a tárgyalásos eljárás jogcíme

Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 94. § (3)
bekezdésének a) pontjában rögzített feltételek fennállása alapján, jelen ajánlattételi felhívás
megküldésével a Kbt. második része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást kezdeményez.
4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és
pénzügyi feltételei
Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként külön dokumentációt készít.
A Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt előírásra való tekintettel a dokumentáció térítésmentesen kerül
rendelkezésre bocsátásra.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi
felhívással egyidejűleg megküldi az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek. Az ajánlattételi
felhívás és dokumentáció átvételét az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek elismervény
visszaküldésével kell visszaigazolniuk.
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra nem ruházható.
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5.

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című
projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése Gyomaendrőd városában
vállalkozási szerződés keretében.
6.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

45245000-6 Vízkezelő művek számára végzett szivattyúzási és kotrómunkálatok
7.

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A teljesítés határideje:
2014/06/30 (év/hó/nap)
8.

A teljesítés helye:

Gyomaendrőd város közigazgatási területe
NUTS-kód
9.

HU 332

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Jótállás ideje: 108 hónap
Késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj 3 %-a, összesen maximum 21 %,
Jólteljesítési biztosíték 1 %
A jólteljesítési biztosíték nyújtásának feltételei a Kbt. 126. § (6) bekezdés szerint: a jólteljesítési
biztosíték teljesíthető ajánlatkérő számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával,
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A
jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a jólteljesítési biztosítékot a jótállási
kötelezettség kezdetének időpontjában az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátja.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 126. § (6) bekezdésben foglalt egyik biztosítéki formáról a
másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés
elszámolható összegének 30%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti
biztosíték, figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésben foglaltakra.
A nyertes ajánlattevőnek a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkorábban a szerződéskötés időpontjában,
legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig a Kormány európai uniós források
5

felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja rendelkezésére kell
bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz a végszámla benyújtásáig az érvényességét fenn
kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.
A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének
vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább
50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása,
vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami
kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részteles feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
10. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásainak feltételei
A DAOP-5.2.1./D-2008-0002 pályázat keretében a számlák ellenértékének önerő részét (15%) a
Megrendelő egyenlíti ki, a támogatásból megvalósuló részt (85%) a DARFÜ Nonprofit Kft., mint
Közreműködő Szervezet közvetlen szállítói kifizetéssel teljesíti a 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) 6:130. §
(1) bekezdése szerint 30 napon belül. A kifizetésre irányadóak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint köteles az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást
teljesíteni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar Forint.
Nyertes ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint.
100%-os készültségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a műszaki átadást követően – az
elvégzett munkának megfelelő 100% értékű összegű végszámla.
A kivitelezés készültségi szintjét az ajánlatkérő által megbízott műszaki ellenőr állapítja meg az építési
napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. §-nak megfelelően Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződésben biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a kivitelezés elszámolható
összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Szállítói előleg
igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő végszámlában történik, így a
végszámla benyújtása kizárólag a folyósított szállítói előleg mértékével arányosan csökkentett
összegben lehetséges.
A részteles fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e
ajánlatot:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a részajánlat tételt.

6

13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés a)
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján
értékeli.
14. A kizáró okok
14.1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott
kizáró ok fennáll.
14.2.

A kizáró okok igazolási módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn
nem állásáról, továbbá a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
2. § i) pont ib) alpontjában, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ f) pont fc) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56.
§-ában foglalt kizáró okok hiányáról.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatnak az eljárást megindító felhívás
megküldésének időpontját követő keltezésűnek kell lennie.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során
következnek be.
15. Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 55. § (2) bekezdésében foglaltak.
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
P/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napját
megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolóját (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az
ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat
benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő
által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
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ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az
ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket.
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő a 310/2011
(XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az
e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi
és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelménye(i):
P/1. Az Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésre, amennyiben a mérleg szerinti eredménye a
felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(csapadékvíz elvezető hálózat építésére vagy felújítására vonatkozó) származó általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele nem éri el a 30 millió forintot.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5)
bekezdés szerint más szervezet kapacitására is támaszkodhat.
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
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M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia
kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgyával kapcsolatos építési beruházásainak igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16.§ (3)
bekezdésében meghatározottak szerint akként, hogy a dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot,
mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét,
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
A Kbt. 129. § (7) bekezdés alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására
referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen
részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben
összesen nem rendelkezik összesen legalább 1 db kotrásra vonatkozó, legalább nettó 30 millió Ft
értékű ellenszolgáltatást tartalmazó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
referenciával.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet
kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
16. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§-ban foglaltak szerint biztosítja.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást – nem biztosítja az
újabb hiánypótlás lehetőségét - arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel
lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

17. Ajánlattételi határidő:
2014. ….., 10:30 óra
18. Az ajánlat benyújtásának címe:
IMPERIAL TENDER Kft.
1024 Budapest, Buday L. u. 2. I./2.
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19. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
20. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
IMPERIAL TENDER Kft. tárgyalója
1024 Budapest, Buday L. u. 2. I./2.
2014. …… 10:30 óra
21. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok felbontásánál Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az
ajánlatok felbontását ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)- (4) és (6)-(7) bekezdéseiben meghatározottak szerint
végzi.
22. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A végleges ajánlat megtételétől számított 30 nap.
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséggel kapcsolatosan külön felhívja a figyelmet a Kbt. 124. § (5)
bekezdésére.
23. A tárgyalás lefolytatásának menete, és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéses feltételekről, valamint a pénzügyi és egyéb feltételekről
egyszerre kíván tárgyalni az Ajánlattevővel.
A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek,
vagy az általa meghatalmazott személynek kell képviselnie.
Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni, azonban fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag,
hogy amennyiben szükségesnek ítéli további tárgyalásokat tartson.
Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási fordulók megtartása szükséges, úgy
ennek tényéről az ajánlattevőt az első tárgyalási fordulón fogja értesíteni a következő tárgyalási forduló
időpontjának a megjelölésével.
A szóbeli tárgyalás befejezése után Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlat írásban történő
módosítására.
A Kbt. 97. § (2) bekezdése alapján, az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyalás során a
közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy:
a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve
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körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól
vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás
alkalmazását,
b) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben módosulnak
vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások
befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
c) a bírálat szempontjai vagy módszere változna.
Az első tárgyalás időpontja, valamint a tárgyalás helyszíne:
Időpont: 2014. ……., 10:30 óra
Helyszín: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója
5500 Gyomaendrőd, selyem út 124.
24. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés
tervezett időpontja
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: Ajánlatkérő Ajánlattevőket a Kbt.
77. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően az
ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja
elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség
fennállása alatt sor kerüljön.
A szerződéskötés tervezett időpontja: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 124. § (6) bekezdésében
rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 124. § (5) bekezdés
szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 124. § (8)
bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos
időtartam lejártáig.
25. Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdését.
26. A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:
DAOP-5.2.1./D-2008-002 számú projekt.
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IT-684.
27. Egyéb információk:
1. Formai előírások: Az ajánlatot írásban és zártan, 1 eredeti példányban, valamint 1 példányban
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elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n) - amely az aláírt papír alapú ajánlat szkennelt
változatát tartalmazza - kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig.
Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó
lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá
kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagoláson
DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért
komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése
Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében.
„Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos”
megjelölést kell feltüntetni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től
írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni.
Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti ajánlatát teljes terjedelmében
írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus
adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban
elhelyezve.
Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti
adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott
eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.
2.

A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a
Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.

3.

Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
3.1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintáját;
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3.2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
3.3. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
4. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § -a szerinti
nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében, 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
(a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos
nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát.
5.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

6.

Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra
vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

7.

Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie:
1. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
2. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor
vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a
szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági
szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen
arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.)

8.

Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint megtett nyilatkozatát
nemleges tartalommal is.
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9.

Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is
be lehet nyújtani (azonban ajánlattevő által jelen eljárás keretében benyújtott valamennyi
nyilatkozatot eredetiben kell csatolni).

10. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36.
§ (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra. hogy az előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve
szakmai alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A
szigorúbb alkalmassági minimumkövetelmények: 15.) P/1; 15.) M/1.
12. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a
referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF)
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az
alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges
az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
13. Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
15. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében
hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. § (3)
bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
17. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
18. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
19. Ajánlattevőnek külön nyilatkozatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy – nyertes
ajánlattevőként történő kihirdetése esetén – a szerződéskötés időpontjáig az általa megajánlott
ajánlati árral megegyező biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő
felelősségbiztosítását ezen összeg erejéig kiterjeszti. A kötelezettségvállaló nyilatkozatot az
ajánlathoz csatolni kell.
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28. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. ……...
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II. Részletes ajánlati feltételek

a)

Általános információk
A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapján kerül lebonyolításra.
Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok,
dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell
ajánlatát benyújtania.
Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben
található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni.
Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő (az iratmintában szereplő adatokat
teljes körűen tartalmazó) más okirat is mellékelhető.
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat, a specifikációt és a
szerződéstervezet szövegét e-mail-en is megküldi az ajánlati dokumentációt megvásárlók
részére, azzal, hogy elsődlegesen a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma
tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok
sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére az elektronikus
dokumentumokat CD lemezen is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő.
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért
hangsúlyozzuk, hogy az ajánlati dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Az
ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a Kbt. 45.
§ (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata
közül a papíralapú az irányadó.
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és jelen dokumentáció gondos
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, a
beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a
teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges
információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik.
Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos
információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.
Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen
dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.
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Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a
dokumentációban és az ajánlattevők kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak
megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be,
hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban, és
az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott
feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja.
A megajánlott és a teljesítendő építési beruházás teljes mértékben meg kell felelniük a
specifikációban foglaltaknak. A részletes specifikációban – egyes esetekben – esetleg
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások, fantázianevek, márkajelzések a 310/2011. (XII.
23.) Korm. r. 26. § (6) bekezdésének értelmében csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történtek. Ajánlatukban „azzal egyenértékű” megajánlás is lehetséges.
Hamis adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok
értékelésében nem vesz részt.
Az ajánlatban közölt információk kizárólag jelen közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.
Ajánlattevők az ajánlati dokumentációt bizalmasan kötelesek kezelni, azt kizárólag a jelen eljárás
keretében lehet felhasználni.
1.

Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az ajánlattételi felhívás tartalmazza, a
határidők számítására a Kbt. 37. §-ában meghatározott rendelkezések irányadók. A
felhívásban megadott határidők – így az ajánlattételi határidő is – közép-európai idő (CET)
szerint értendők.

2.

Definíciók:
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely
a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy
szolgáltatások nyújtását kínálja;
hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;
hiteles másolat: valamely dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében készített
másolat, amelynek eredetivel való egyezőségét a közjegyző ellenjegyzéssel tanúsítja.
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cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében
olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási
nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) tartalmazza.
3.

Pénzforrások, szerződéskötési engedély
Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció szerinti szerződés megkötésére vonatkozó
jogosultsággal és a teljesítés időpontjára vonatkozóan megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik.

4.

Üzleti titok
Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az
üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk.-ra figyelemmel kizárólag
olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység
végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

5.

Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2011. évi CVIII törvény (Kbt.)
rendelkezései az irányadók.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára,
előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére
vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá
tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni.

b)

Az ajánlat elkészítése

1.

A dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás
Az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál
az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az ajánlatkérő
által adott válaszok nem eredményezhetik az ajánlati felhívásban és jelen dokumentációban
foglalt rendelkezések módosítását a Kbt. 45.§ (6) bekezdésében foglalt eset kivételével.
Az ajánlattevő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján, írásban az ajánlati felhívásban meghatározott
címen, telefaxszámon és e-mail címen további tájékoztatást kérhet az ajánlat elkészítéséhez
szükséges bármely információ tekintetében.
Ajánlatkérő a Kbt. 122.§ (5) bekezdésének rendelkezései szerint adja meg a kért tájékoztatást. A
kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevővel ismerteti az ajánlatkérő. E
kötelezettségének az ajánlatkérő oly módon tesz eleget, hogy a dokumentáció megvásárlása
révén már ismertté vált ajánlattevők címére írásban megküldi a kiegészítő tájékoztatást. A később
vásárolt dokumentációval együtt a kiegészítő tájékoztatás is átadásra kerül az ajánlattevők
részére.
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Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja
a Kbt-ben meghatározott határidőben megadni (122.§ (5) bekezdés). Ajánlatkérő az ajánlattételi
határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egyidejűleg
értesít. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem
vásároltak, illetve vettek át dokumentációt, ajánlatkérő a dokumentáció átadásával egyidejűleg
írásban tájékoztatja erről a körülményről.
Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni
és benyújtani.
2.

Az ajánlattételi felhívás és/vagy az ajánlati dokumentáció módosítása, visszavonása
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati
felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított
feltételekről ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattevőket és szükség esetén
– az ajánlattételhez szükséges megfelelő időtartam biztosítása érdekében – az ajánlattételi
határidőt meghosszabbítja. Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
dokumentációt is megküldi. (Kbt. 42. § (1)-(5) bekezdés)
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult visszavonni az ajánlati felhívást.
Ajánlatkérő a visszavonásról egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattevőket. (Kbt. 44. §
(1)-(2) bekezdés)
3. Az ajánlatok módosítása és visszavonása
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát.
(Kbt. 60. § (7) bekezdés) A módosítást az eredeti ajánlattal megegyező formai követelmények
szerint kell elkészíteni és benyújtani. A módosítás megtehető teljes új ajánlat formájában is, de
szorítkozhat csak az ajánlat módosuló részeire is, utóbbi esetben a módosuló részeket
egyértelműen kell meghatározni (pl. oldalszám vagy fejezetszám hivatkozásokkal).
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal
visszavonhatja ajánlatát.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás ajánlattételi határidő utáni visszavonásával összefüggő kárát
a Ptk. szerint érvényesítheti.

4.

Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevő
viseli, ezekkel kapcsolatban az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé.
Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését semmilyen jogcímen nem
követelheti ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérő nem téríti meg az ajánlattevőnek a helyszín esetleges
megtekintésével és vizsgálatával, vagy az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült
kiadásait. Az ajánlat elkészítéséért díj nem számítható fel.

5.

Az ajánlat pénzneme
Az ajánlattevő ajánlatában az árat kizárólag HUF-ban (HUF-ban) határozhatja meg.
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6.

Az ajánlat nyelve
Az ajánlat nyelve kizárólag a magyar.
Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén ajánlatkérő bármely fordító cég, iroda által készített
fordítást, továbbá az ajánlattevő által készített fordítást is elfogad, amelyen kérjük feltüntetni a
„Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum
tartalmával mindenben megegyezik.” szöveget, valamint cégszerű aláírást.

7.

Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során nem biztosítja a részajánlattételi lehetőséget.
Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be.
Az érvénytelen többváltozatú (alternatív) ajánlat az egyidejűleg benyújtott teljes és a műszaki
előírásoknak megfelelő ajánlatot is érvénytelenné teszi.

8.

Az ajánlati árak
Ajánlattevőnek a felolvasólapon a nettó ajánlati összárat kell feltüntetni.
Az ajánlati árnak valamennyi költséget tartalmaznia kell, ugyanis nincs mód többlet költségek
elszámolására.

9.

Szerződéses árak
A szerződéses ár a beszerzés tárgyát képező teljes feladatra vonatkozik, a IV. fejezetben foglalt
szerződéses feltételekre figyelemmel tartalmaznia kell minden, a munkák teljes körű elvégzésével
kapcsolatban felmerülő költséget, anyag- és munkadíjat.

10.

Teljesítési és fizetési határidő
A jelen ajánlati dokumentáció III. fejezetében specifikált beszerzést a nyertes ajánlattevőnek
legkésőbb a IV. fejezetében foglalt szerződéstervezetben meghatározott időpontokig kell
teljesítenie.
A DAOP-5.2.1./D-2008-0002 pályázat keretében a számlák ellenértékének önerő részét (15%) a
Megrendelő egyenlíti ki, a támogatásból megvalósuló részt (85%) a DARFÜ Nonprofit Kft., mint
Közreműködő Szervezet közvetlen szállítói kifizetéssel teljesíti a 2013. évi V. törvény (Új Ptk.)
6:130. § (1) bekezdése szerint 30 napon belül. A kifizetésre irányadóak és az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltak. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél
a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint köteles az
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást teljesíteni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar Forint.
Nyertes ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint.
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100%-os készültségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a műszaki átadást követően –
az elvégzett munkának megfelelő 100% értékű összegű végszámla.
A kivitelezés készültségi szintjét az ajánlatkérő által megbízott műszaki ellenőr állapítja meg az
építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.
A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A. §-nak megfelelően Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződésben biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a kivitelezés
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő
végszámlában történik, így a végszámla benyújtása kizárólag a folyósított szállítói előleg
mértékével arányosan csökkentett összegben lehetséges.
A részteles fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
11.

Tárgyalás megtartásának szabályai, az ajánlati kötöttség
Az ajánlattételi felhívásnak megfelelően.

12.

Kizáró okok
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes
joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét
más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
h)
a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag
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kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy
pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII.
Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)
fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme
meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt két éven belül született jogerős és
végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés
alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
A Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre
jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személves joga
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos
társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően
alkalmazni.
A kizáró okok igazolási módja:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 122.§ (1) bekezdése
alapján, továbbá a Kbt. 56.§ (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ szerinti
dokumentumokat kell benyújtani.
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Az ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10. §-a szerint kell
igazolnia a kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet vonatkozásában.
13.

Alkalmasság igazolása más szervezet (vagy személy) kapacitásaira támaszkodva
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (Kbt. 55.§ (5) bekezdés)
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő
esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre
került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely
lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése
során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől
eltérően - akkor is. ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. $-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

14.

Az ajánlatok benyújtási határideje
Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postai kézbesítés
esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli.
A személyesen benyújtott ajánlat átvételét ajánlatkérő a helyszínen átvételi elismervény
formájában írásban visszaigazolja.
A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül, ami a tértivevényen,
illetve az átvételi elismervényen szereplő időpont.
Az ajánlatoknak legkésőbb 2014. ……., 10:30 óráig
meg kell érkezniük az alábbi címre:
IMPERIAL TENDER Kft.
1024 Budapest, Buday L. u. 2. I./2.
Nagy László részére
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Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok benyújtásának
határidejét az indok egyidejű megjelölésével, egy alkalommal meghosszabbíthatja. Az
ajánlatkérőnek a határidő meghosszabbításáról az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg,
közvetlenül kell tájékoztatnia az ajánlattételre felhívott ajánlattevőket.
15.

Késedelmes ajánlatok
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amelyet az általa előírt ajánlat-benyújtási határidőn túl kap
meg, érvénytelennek nyilvánít.

16.

Az ajánlatok felbontása
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban
meghatározott helyen és időpontban kezdi meg.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát és a bontási eljárás kezdeti időpontját a Magyar
Telekom Nyrt. 180-as hívószám pontos idő jelzése szerint állapítja meg.
A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat
felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásakor csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a
külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. (Kbt.
62. § (2) bekezdés)
Az ajánlatok felbontása a megjelent ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjában kezdődik. Az ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön
értesítést nem kapnak. A jelen lévő ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti
ívet írnak alá.
Az ajánlatok felbontásakor az egyes ajánlatok eredeti példányaiból ismertetésre kerül az
ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok,
amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és a bontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről,
jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, amelyet öt napon belül megküld az ajánlattevő részére.

17.

Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása
Az ajánlatok felbontását követően az ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok
részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését. Az
ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges
érvénytelenítésére vagy az ajánlattevő kizárására okot adó körülmények.
Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított hiányosságainak pótlására,
továbbá az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának felvilágosítás keretében történő tisztázására a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint
lehetőséget biztosít.
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A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat
módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi
jelentkezés megfeleljen az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a
jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az
ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben alvállalkozóként
megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek vagy több szakaszból álló eljárásban
kizárólag a részvételi szakaszban közös részvételre jelentkezőnek minősíthető.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást – nem biztosítja
az újabb hiánypótlás lehetőségét - arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Az ajánlatkérő csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében
szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel vagy részvételre
jelentkezőkkel történő tárgyalásra.
A hiánypótlásról és a felvilágosítás kéréséről az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban
tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)–(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire
adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
A b) ponttól eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban
előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a
teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny
eredményét és az értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható
számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya
elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az
összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot.
Ajánlatkérő a számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban,
haladéktalanul tájékoztatja.
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel
aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg
tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. (Kbt. 69.§)
Amennyiben az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő köteles az érintett ajánlati elemre,
elemekre vonatkozó adatokat, valamint az indokolást az ajánlattevőtől írásban megkérni. Az
ajánlatkérő erről a kéréséről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíti. (Kbt. 70. §)

25

Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlati felhívásban, az
ajánlati dokumentációban és a Kbt-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok
érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.
18.

Az ajánlat érvénytelensége
Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-e) pontjaira, illetve a (2) bekezdés (a)(c) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról
ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján érvénytelen az ajánlat, ha:
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi
jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az
összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];
c) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a
részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.
A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt
vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [56–57. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok [56–57. §] az eljárás során következett be.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki
a) számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése), illetőleg
b) ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani (Kbt. 2. § (5) bekezdése).
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti egyéb
okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott
döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

19.

Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati
szempont szerint értékeli.

20.

Az értékelés szempontjai
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai szempontból
alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki,
szakmai követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerint értékeli.
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21.

Az eljárás eredménye
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek és bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tette.
A Kbt. 76. § (1) bekezdése értelmében eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában
részvételi jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;
c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot;
d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása
miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];
e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a
többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az
ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;
f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében
lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;
g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az
eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű
döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

22.

Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, az elbírálást olyan
időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való
értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. (Kbt. 77.§ (1) bekezdés)
Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön
jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerinti
tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy
elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a
nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés
kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti
titokhoz fűződő érdekeit is. (Kbt. 81. §)
Ajánlatkérő a Kbt. 30. § (2) bekezdése értelmében az eljárás eredményéről, vagy
eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az
eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [124. §
(9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül megküldi.
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23.

A szerződés megkötése
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) –
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – kell írásban megkötni a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a
Kbt. másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés
megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban.
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a
közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni,
kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4)
bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő
akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.
A szerződés aláírásához – ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják
megtenni – az ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására
felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az ajánlattevő képviseletében
megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a
meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz.
Mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól az ajánlatkérő, ha az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés
megkötésére vagy teljesítésére nem képes. (Kbt. 124. § (9) bekezdés)

24.

Az eljárás nyertesének visszalépése
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.

25.

Tájékoztatás a Kbt. 54.§ szerinti szervezetekről, hatóságokról
A Kbt. 54. § (1) bekezdése értelmében építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében
az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő előírta a fenti követelményekről történő tájékozódást, az
alábbiakban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
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Postai cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: (1) 303 9300
Fax: (1) 210 4255
Web: www.munka.hu
E-mail: munka@lab.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: 1/301-2900
Fax: 1/301-2903
http://www.mbfh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: 1/476-1100
Telefax: 1/476-1390
http://www.antsz.hu
c)
1.

Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények
Az ajánlattétel formája és aláírása
Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) az ajánlattételi felhívás 27.1.) példányban kell benyújtani
az ott megadott formai követelményeknek megadott formai követelményeknek megfelelően.
A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát az alábbiak szerint:

IT-684. számú közbeszerzési eljárás
DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I.
ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése Gyomaendrőd
városában vállalkozási szerződés keretében.
Az ajánlattételi határidő (2014. ……..., 10:30 óra) előtt felbontani TILOS!
továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen
szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem zártnak, ha
abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető.
d)

Az ajánlattal szemben támasztott tartalmi követelmények
Ajánlattevőnek ajánlatában az alábbi táblázatban felsorolt dokumentumokat kell szerepeltetni,
amennyiben a dokumentációban leírtak alapján az adott nyilatkozat, igazolás, egyéb
dokumentum az ajánlattevőre, alvállalkozójára, illetőleg a kapacitást rendelkezésre bocsátó
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szervezetre vonatkozik. Az ajánlatban benyújtott dokumentumoknak meg kell felelni a táblázatban
részletezett tartalmi és formai követelményeknek.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilatkozatokat az ajánlati dokumentációban
megadott iratminták tartalma szerint kötelesek megtenni!
Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

borítólap
tartalomjegyzék
felolvasólap
1. Általános jellegű dokumentumok
meghatalmazás
nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés
alapján
nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)b) pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és
(6) bekezdés a)-b) pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés
alapján
2. Kizáró okok fenn nem állásának
igazolása
nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés
szerinti kizáró okokról
nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc)
pontja alapján
nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdés
alapján
nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése
alapján

az Iratminta szerint
tartalmazza az oldalszámokat
az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva
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Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

3. Alkalmasság igazolása
3./a. Pénzügyi, gazdasági
alkalmasság

Beszámoló

kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata pénzügyi, gazdasági
feltételekről
3./b Műszaki, szakmai alkalmasság
referenciaigazolás

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 55. § (1)
bekezdésének d) pontja és a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdésének b) pontja
alapján ajánlattevőnek a felhívás
megküldésének napját megelőző
három lezárt üzleti évre vonatkozó
saját vagy jogelődje számviteli
jogszabályoknak
megfelelő
beszámolóját (ha az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét). Amennyiben az
ajánlattevő letelepedése szerinti egyszerű másolatban
ország joga nem írja elő a
beszámoló
közzétételét,
úgy
nyilatkozat benyújtása szükséges a
vonatkozó minimumkövetelmények
tekintetében.
Amennyiben
az
ajánlatkérő által kért beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait
az
ajánlatkérő
ellenőrzi,
a
céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása
az ajánlatban nem szükséges.
az Iratminta szerint

Ajánlattételi felhívás III.2.3. M/1.
pontja szerint
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. §
(3) bekezdésének megfelelően

kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata szakmai, műszaki
feltételekről
4. Egyéb dokumentumok
aláírási címpéldány(ok)

cégszerűen aláírva

a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
r. 16. § (3) bekezdésének
megfelelően

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

azon cégjegyzésre jogosult
képviselőé, aki az ajánlatot aláírja,
vagy annak aláírására
meghatalmazást ad

egyszerű másolatban
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Dokumentum megnevezése

Tartalmi követelmény

Formai követelmény

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint
az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva
cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

az excel táblázat szerint

cégszerűen aláírva

az aláírt ajánlat szkennelt változata

1 példányban

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

konzorciumi szerződés (közös
ajánlattétel esetén)

az ajánlattételi felhívás V.4) 3.)
pontja szerinti tartalmi
követelménynek megfelelően

egyszerű másolatban

jólteljesítési biztosíték rendelkezésre
bocsátásáról

az Iratminta szerint

cégszerűen aláírva

nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról a
Kbt. 60. § (5) bekezdés alapján
titoktartási nyilatkozat
nyilatkozat üzleti titokról
nyilatkozat a szerződéstervezet
elfogadásáról
Nyilatkozat az előleg-visszafizetési
biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
árazatlan elektronikus költségvetés
beárazva
CD vagy DVD
nyilatkozat a felelősségbiztosításra
vonatkozóan

a.e.: adott esetben
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást (konzorciumi szerződés) másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a
konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük
esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.
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III. Specifikáció
DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című
projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése Gyomaendrőd városában az alábbi
részletezettség szerint:
A holtágon végzett feltáró munkálatok eredményei azt mutatják, hogy a holtág 6765/2 hrsz-ú
másodrendű védtöltés felőli part éle mintegy 218 fm hosszon, 1 m vastagságban és 5 m szélességben
kommunális hulladékkal erősen szennyezett. A holtág további üzemeltetése szempontjából mindenképp
szükséges a vízszennyező anyagok kitermelése.
A kitermelt hulladék kevert települési hulladéknak (EWC17 09 04) minősül.
Hulladékgazdálkodás:
A tervezett kivitelezés során az alábbi hulladékok keletkeznek:
Bontási hulladékok:
Megnevezés

EWC kód

Vegyes építési és bontási hulladék

17 09 04

mennyiség
1090 m3

Kommunális hulladék:
Az építkezés során kevert települési hulladék keletkezik (EWC 20 03 01). A települési hulladékot
ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni
kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerakó telepre kell szállítani.
Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék:
A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. A munkagépek javítását,
karbantartását a vállalkozónak, vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén, ill. a javítás
körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie.
Zajhatás:
Az építés ideje alatt a munkagépek okozta zajhatás időszakosan igénybevételt jelent a környezetre. A
kivitelezőnek a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM. rendelet 2. sz. mellékletébe előírt zajterhelési határértékeket
be kell tartania, vagy e rendelet 2. §. szerinti határérték túllépési engedélyt kérhet a környezetvédelmi
hatóságtól.
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A környező lakóterületre tekintettel a kivitelező a zajkeltő eszközök használatát a lakosságot legkevésbé
zavaró időszakban délelőtti, ill. kora délutáni időszakra korlátozza. Törekedni kell a kivitelezőnek az
alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazására.

Légszennyezés:
a munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyagok összetétele teljesen hasonló a
közlekedési eredetű emisszióhoz (nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot, és kénhidrogént
tartalmaz). Itt is ezen hatások a kisebb kibocsátási paraméterű korszerű gépek alkalmazásával,
megfelelő beállításokkal csökkenthetők.
Porhatás: A kivitelezés a határértéket meghaladó porszennyeződéssel járhat együtt, mivel a földmunkák
során a szállítási útvonal burkolatlansága miatt a közlekedő szállítójárművek szállóport generálhatnak. A
porterhelés gyorsan ülepedő, csökkentése kíméletes munkavégzéssel érhető el.
Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a kivitelezési munkák káros hatásai a munka megfelelő
előkészítésével és megszervezésével határértékeken belül tarthatók, és ezek a hatások a környezetet
csak ideiglenesen (kb. 2 hónap) terhelik.
Beszállítási útvonal:
Az útépítéshez szükséges anyagok beszállítása, gépek bejárása az alábbi útvonalon történik:
• 6765/2 hrsz másodrendű védtöltés
A beszállításokat, valamint felvonulást megelőzően mindenképpen szükséges állapot felmérés az
önkormányzati kezelésű burkolt utakról, melyeket a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek be kell
mutatni a megrendelőnek. Amennyiben a beszállítás a meglévő burkolatok tönkremenetelét okozzák, a
vállalkozó a vállalkozói díjának terhére köteles az utakat helyreállítani.

Részletes feladatot a mellékelt dokumentáció tartalmazza.
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IV. Szerződéstervezet

Vállalkozási szerződés tervezet
amely létrejött egyrészről
Neve:
Címe:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
Faxszám:
Képviseli:
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről
Cég neve:
Cég címe:
Cégjegyzékszáma:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
Faxszám:
Képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
I.
1.)

2.)
3.)

A szerződés tárgya

Megrendelő DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatkérője megrendeli,
vállalkozó pedig, mint nyertes ajánlattevő elvállalja a hivatkozott közbeszerzési eljárás tárgyát
képező építési munkák, I. osztályú minőségben, a műszaki dokumentációban megjelölt
mennyiségben, vállalkozási szerződés keretén belül történő kivitelezését. A hivatkozott
közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja a szerződés mellékletét képezi.
A Vállalkozó a tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta.
Jelen szerződés pénzügyi fedezetét részben DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számú támogatási
szerződés biztosítja. Vállalkozó ezen tényt tudomásul veszi és vállalja az ebből származó –
számára adott esetben előnytelen – feltételeket. A Vállalkozó a kivitelezés során a pályázati
felhívásnak, dokumentációnak, a hatályos Támogatási Szerződésnek, az EU-s projektekre
vonatkozó egyéb szabályozásoknak megfelelően jár el.

II.

A vállalkozási díj
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4.)

5.)

Szerződő felek a vállalkozói díj összegét:
,- Ft
nettó:
Áfa (27%)
,- Ft
bruttó
,- Ft,
azaz bruttó
forint összegben állapítják meg. Szerződő felek által
megállapított ár általány árnak minősül.
A fenti összeg egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és
felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégezendő munkaként felsorol, és amelyek
szükségesek az I. pontban meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve
a helyszíni körülményeket és adottságokat.
III.

Teljesítési határideje, helye

6.) Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2014. június 30. napjában határozzák meg.
7.) A beruházás helyszíne: Gyomaendrőd város közigazgatási területe

IV.

Műszaki megvalósítás, teljesítés

8.)

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció,
műszaki leírás és költségvetés, valamint jelen szerződés alapján végzi, a vonatkozó hatályos
európai szabványokkal összhangban lévő magyar szabványoknak, jogszabályoknak és érvényes
előírásoknak megfelelően, I. osztályú minőségben.
9.) Vállalkozó jogosult - Megrendelő előzetes jóváhagyása mellett - a tervben meghatározott
anyaggal egyenértékű anyagot beszerezni, beépíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges
többletköltség Vállalkozót terheli.
10.) Pót-, és többletmunkák elszámolására a teljesítés során a Vállalkozó nem jogosult. Ezen
munkákra irányuló szerződéskötés vagy módosítás csak és kizárólag a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény betartásával történhet. A pótmunkák díja a Vállalkozó által az
alapszerződéshez készült beárazott költségvetés szerint, annak hiányában közös
megegyezéssel kerül megállapításra. Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a
Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve dönt, a kiegészítő építési
beruházás szükségességét az építési naplóban is rögzíteni kell. Az építési naplóban Megrendelő
részéről bejegyzésre jogosult személy a kiegészítő építési beruházás elfogadásáról nyilatkozni
nem jogosult, erre a Kbt. rendelkezései szerint kerülhet sor. Amennyiben az engedélyezési
tervdokumentációtól és a műszaki kiegészítésektől, valamint az ajánlatkérési dokumentációtól
való eltérések miatt pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan Vállalkozó javaslatot
ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve
15 napon belül dönt.
V.

Munkaterület

11.) A munkaterület Megrendelő a szerződéskötés napját követő 5 napon belül átadja Vállalkozó
részére.
12.) A Megrendelő biztosítja, hogy a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek
alkalmas állapotú és kizárólagos használója a Vállalkozó.
13.) A Vállalkozó a saját költségén gondoskodik az átvett munkaterület és a leszállított anyagok,
berendezések biztonságos őrzéséről, a munka-, tűz-, környezet- és zajvédelmi előírások
betartásáról, továbbá a munkaterületek biztonságos, kerítéssel történő elhatárolásáról és a
helyszín biztonságos közlekedésének biztosításáról. E kötelezettségének megszegésével és
tevékenységével bárkinek okozott, bármely kárt Vállalkozó viseli.
14.) A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrön keresztül a Megrendelőnek előre legalább 5 nappal
bejelenteni, hogy a beruházással érintett építmény területén belül elzárt építési területre milyen
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15.)
16.)
17.)
18.)

19.)
20.)

21.)

22.)

23.)

24.)

természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazottai,
képviselői léphetnek be.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés előrehaladásáról hetente a műszaki
ellenőrök felé írásban jelentést készít.
Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés során az alvállalkozókkal előrehaladási bejárást tart,
amelyről a Megrendelőt köteles értesíteni és amelyen esetenként Megrendelő is jogosult részt
venni.
A kivitelezés során a Megrendelővel egyeztetett időrendben, de minimum havonta a
Vállalkozónak koordinációs egyeztetést kell tartani. A koordinációs egyeztetésre meg kell hívni a
Megrendelő képviselőjét, a bonyolítót, és szükség szerint más személyeket.
A Vállalkozó tevékenységével összefüggő károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem
nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk elhárítására, saját nevére és
felelősségére vonatkozó, ezen beruházásra vonatkozóan – a munkaterület átadása napjától a
jótállási idő utolsó napjáig – is érvényes, az ajánlati dokumentáció szerinti tartalmú építésiszerelési felelősségbiztosítással, melyet a munkaterület átadásakor Megrendelőnek bemutat.
Ennek elmaradásából eredő jogkövetkezmények teljes egészében Vállalkozót terhelik. A
biztosítással nem fedezett, de a Vállalkozó tevékenységével felróhatóan okozott károkat a
Vállalkozó viseli, illetve a felmerülő költségeket fizeti.
A Vállalkozót az építési tevékenység során a Megrendelőnek és/vagy harmadik személyeknek
okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.
A Megrendelőnek felróható késedelmes munkaterület szakasz átadása esetén teljesítési
késedelem történik. Ebből következően a szerződés szerinti teljesítési határidő módosulhat,
melynek módosított időpontját a felek a Kbt. rendelkezéseinek betartásával felek közös
megegyezéssel határozzák meg.
A Vállalkozó és az alvállalkozók kötelezettsége az 1993. évi XCIII. törvény, az 1996. évi XXXI.
törvény, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet, az 1995. évi LIII.
törvény és a 2000. évi XLIII. törvény, illetve annak kiegészítő rendeletei szerinti tűz-, munka- és
környezetvédelmi előírások betartása.
A Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por szennyeződésekre
vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről az építkezéssel okozott szennyeződést, bontási
anyagot, építési törmeléket és a munkavégzéshez nem szükséges építési berendezéseket
folyamatosan eltávolítja.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett kivitelezési munkák teljes
időtartama alatt a jelen beruházás építkezéssel nem érintett részének zavartalan működését
biztosítja, a környéken élő lakók pihenését, éjszakai nyugalmát a munkavégzés során nem
zavarja.
A kivitelezés során csak a hatályos építési előírások és szabványok szerinti minősítéssel
rendelkező I. osztályú tervező által előírt műszaki paramétereket biztosító anyagok, szerkezetek,
berendezések használhatók fel, amelyek alkalmasságát Vállalkozó szavatolja.

VI.

Megrendelői szolgáltatások

25.) A Megrendelő biztosítja a munkavégzés lehetőségét 6-20 óra között, hétvégén és ünnepnapokon
előzetes bejelentés alapján. 20 óra utáni munkavégzéshez a Megrendelő nem járul hozzá.
26.) A munkaterület megközelítése a munkaterület átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvben
rögzítettek szerint történik.
VII.

Képviselet, ellenőrzés, kapcsolattartás, együttműködés

27.) Megrendelő műszaki ellenőrzéssel megbízottja
Név:
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28.)

29.)

30.)

31.)

Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Műszaki ellenőr jogosultsága:
Vállalkozó szakági felelős műszaki vezetőije – a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Felelős műszaki jogosultsága:
Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles „Építési naplót” felfektetni és
vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és a
Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a
Megrendelő, Vállalkozó képviselője, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, továbbá tervezői
művezetés esetén a tervező jogosult.
Az építési naplóba történő bejegyzésre legkésőbb 8 naptári napon belül köteles válaszolni a
bejegyzésre jogosult másik fél. Ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását
eredményezi, minek minden következményét mulasztott tartozik vállalni. Az építési naplóba
tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek között semmis.
A kivitelezés során a Vállalkozó együttműködik a Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint
Gesztor vezette önkormányzati konzorciummal a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért,
komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán” tárgyú projekt megvalósításában. Kiemelten kapcsolatot tart a projekt menedzsment
szervezettel és annak megbízott projekt menedzserével, számára minden olyan tájékoztatás
megad, amely a kivitelezés során felmerül és amely a projekt megvalósulásának szempontjából
releváns információt tartalmaz.
Projekt menedzser elérhetősége:
Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
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VIII. Teljesítés fogalma
32.) A kivitelezési munka csak a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott engedélyes
tervek birtokában kezdhető meg. A Vállalkozó ajánlata az ajánlati felhívás dokumentációiban
meghatározott műszaki tartalomra terjed ki.
33.) A szolgáltatást jelen szerződés alapján felek között teljesítettnek kell tekinteni akkor, ha minden
elemére tett vállalás megvalósult.
34.) Természetbeni eredménye olyan műszaki egység (illetve egységek), melyek szolgáltatásaikban
biztosítják a rendeltetésszerű használat feltételeit.
35.) A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdésének idejére az elfogadott műszaki
ütemtervének részletezésére munkanemenként, heti bontásban. Az organizációs tervet a
kivitelezés teljes időtartamára készíti el és azt folyamatosan aktualizálja az esetleges
változásoknak megfelelően.
IX.

Minőségi követelmény

36.) A teljesítés minősége: MSZ szerinti I. osztály, a vállalkozó által beépített szerkezetekre,
berendezési tárgyakra vonatkozóan.
37.) A Vállalkozó csak és kizárólag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve
annak műszaki ellenőri átvételét, amely tekintetében a műszaki ellenőr felé írásban átadta az
érintett munkarész elismert és szavatolt I. osztályú teljesítési nyilatkozatát, függetlenül attól, hogy
a Vállalkozó maga, vagy valamely a teljesítésben résztvevő alvállalkozója, illetve más
közreműködője teljesítette.
38.) A szerződés teljesítéséhez szükséges átadni a beépített anyagok tekintetében a 3/2003.(I.25.)
BM-GKM-KvVM. rendelet szerinti minőségi megfelelőségi igazolását.
X.

Bontott vagy felesleges anyagok

39.) Bontási munkák megkezdése előtt Megrendelő és Vállalkozó a várhatóan kinyerhető anyagok,
felszerelések felmérését közösen elvégzik, melyről jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyvben
rögzítik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendelő igényt tart.
40.) Megrendelő által átvett anyagokon kívüli bontott anyagokat a Vállalkozó szabadon
hasznosíthatja, az építési törmeléket köteles elszállítani. A hivatkozott jegyzőkönyvben felsorolt
és a Megrendelő által átvett anyagokért az átadás időpontjától kezdődően Vállalkozó semmiféle
felelősséget nem vállal.
41.) Vállalkozó köteles a bontási anyagokat, hulladékot, környezetkárosító anyagokat a
környezetvédelmi követelményeknek megfelelően kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VII. 3.)
Korm. rendelet, a 45/2004 (VII. 26) BM-KvM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályai alapján. Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó a munkájától független
környezetszennyezésre, károsító vagy veszélyes anyagra talál, haladéktalanul köteles értesíteni
a Megrendelőt és a kivitelezést az érintett területen le kell állítani, amíg a veszélyhelyzet
elhárításáról a Megrendelő intézkedik.
XI.

Műszaki átadás - átvétel

42.) A szerződésben vállalt munkák befejezését Vállalkozó írásban 8 nappal előre köteles közölni.
43.) Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó köteles 8 pld. Megvalósulási tervdokumentációt és 3
pld. használati és karbantartási utasítást átadni a Megrendelő részére.
44.) Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk. mindenkor
hatályos rendelkezései szerint járnak el.

39

XII.

Pénzügyi – fizetési feltételek

45.)

Jelen szerződés pénzügyi fedezetét 85%-ban a DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című projekt támogatási szerződése
biztosítja. A számlák kifizetése szállítói kifizetés szerint történik. A teljesítésigazolás kiállítását és
a számlák kézhezvételét követően 30 napos fizetési határidővel a számlák ellenértékének önerő
részét (15%) a Megrendelő egyenlíti ki, a támogatást részt (85%) a DARFÜ Nonprofit Kft., mint
Közreműködő Szervezet fizeti meg banki átutalással.
46.) Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján a Vállalkozó
jogosult jelen szerződés – támogatási szerződés terhére - elszámolható összege ………. %-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés
finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Kormány európai
uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
mint támogató, és a képviseletében DARFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet (KSZ)
vesz részt.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja a szállítói előleg kifizetését
független, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági
feladatok ellátására kijelölt tagja által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az
ellenőrzés megállapításai a Vállalkozóra nézve kötelező erővel bírnak.
Megrendelő a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § foglaltak értelmében a folyósításra kerülő - a
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) a.) pont szerinti - szállítói előleg visszafizetése
vonatkozásában a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a
folyósításra kerülő szállítói előleg - a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-ával csökkentett összege. A kikötött biztosítékot Vállalkozónak a Kbt. 126. § (4) bekezdésében
foglaltak értelmében a szállítói előlegigénylés benyújtásának, de legkorábban a szerződéskötés
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet vállalkozó
cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel
rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel
rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet
által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is
elfogadható. Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia.
Vállalkozó a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével
köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű
értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő
részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A Megrendelő köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni.
Szállítói előleg kizárólag a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján
benyújtott biztosíték ellenében folyósítható.
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ
jogosult azonnali hatállyal lehívni.
47.)

Szállítói előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő
végszámlában történik, így a végszámla benyújtása kizárólag a folyósított szállítói előleg
mértékével arányosan csökkentett összegben lehetséges.

48.) Vállalkozó az esetleges szállítói előlegszámla benyújtásán túl – a Megrendelő által kiadott
teljesítésigazolást követően Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés
szerint:
a munkák befejezésekor, 100%-os készültségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a
műszaki átadást követően – az elvégzett munkának megfelelő 100% értékű összegű végszámla.
Végszámla a teljes készültséget követően nyújtható be.
A kivitelezés készültségi szintjét a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr állapítja meg az
építési napló bejegyzései és a helyszínen végzett ellenőrzései alapján.
49.) A kifizetés a műszaki ellenőr által leigazolt és benyújtott számla alapján, banki átutalással, a
minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla befogadását követően szállítói
finanszírozás keretében, a 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) 6:130. § (1) bekezdése és az építési
beruházások közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) kormány
rendelet 8. fejezete alapján történik.
50.) Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó belföldi adóalany. A 2007. CXXVII. általános forgalmi
adóról szóló törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az építési szolgáltatás adóját a
Megrendelő fizeti meg - a fordított adózás szabályai szerint.
51.) Megrendelő fizetési késedelme esetén Megrendelő köteles a Vállalkozó részére fizetendő
ellenérték után a jegybanki alapkamatban meghatározott mértékű késedelmi kamat
megfizetésére.
52.) A Megrendelő a 2003. évi XCII. tv. – Art. - 36/A § értelmében a havi nettó 200.000.-Ft értéket
elérő számlákat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a
tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes
adótartozási igazolást, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban.
53.) A Vállalkozó az alvállalkozóival kapcsolatban – amennyiben vannak/lesznek – az Art. 36/A §
szabályai szerint köteles eljárni.
XIII.
XIII. Szavatosság – jótállás, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
54.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az építési beruházás műszaki specifikációhoz
igazodva a Vállalkozó által nyújtott általános jótállás szabályait a mindenkori hatályos
jogszabályok, különösen az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra
kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IPm-KM-MÉM-KVM
együttes rendelet által meghatározott feltételek alapján határozzák meg.
55.) Vállalkozó által vállalt jótállás ideje 108 hónap. Ennek megfelelően a Vállalkozó teljes körű
jótállást köteles vállalni a konstrukcióra, a beépített anyagokra és minőségre. A Megrendelő
garanciális ügyekben a Vállalkozóval tart kapcsolatot, a Vállalkozó megrendelésére külső fél által
szállított anyagok, berendezések vonatkozásában a jótállás érvényre juttatása a Vállalkozó
kötelezettsége.
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56.) Amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan a jelen szerződésben rögzített véghatáridőt a Vállalkozó
elmulasztja, a Megrendelő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A kötbér napi
mértéke a nettó vállalkozási díj 3 %-a, összesen maximum 21 %.
57.) A Vállalkozó köteles jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. Vállalkozó jelen
szerződés biztosítékaként a nettó vállalkozási díj 1 %-nak megfelelő azaz
,Ft
összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt. A biztosíték nyújtható a megrendelő bankszámlájára
történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, figyelembe véve a Kbt. 126. §. (6)
bekezdés a) pontjában foglalt előírásokat. A Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a jótállási
kötelezettség kezdetének időpontjában köteles biztosítani. A jólteljesítési biztosíték
érvényességének időtartalma a vállalt jótállási idő lejártát követő 30. napig tart.
58.) A felek rögzítik, hogy a kivitelezés megvalósításának folytonosságát akadályozó, vagy
veszélyeztető bármely a Vállalkozó érdekkörébe tartozó tevékenység, mulasztás, vagy
késedelem a szerződés azonnali, feltétel nélküli felmondását vonja maga után.
XIV. Adó megkerülés kiszűrése és átláthatóság
59.) Átláthatóság
A Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a következő pont szerinti
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
60.) Szerződés felmondása az átláthatósági és adó megkerülés kiszűrésére vonatkozó szabályok
megsértése esetén
Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személves joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személves joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
E bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
61.) Külföldi adóilletőségű Vállalkozóra vonatkozó rendelkezések
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó 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.
XV.

Egyéb megállapodások

62.) A Vállalkozó a átvett munkaterületen biztosítja a projektben a „Nyilvánosság biztosításával”
megbízott partner részére az előírt tájékoztatási táblák kihelyezését a Megrendelővel egyezetett
időpontban és helyen.
63.) A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb
információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához használja fel és
harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja.

42

64.) A szerződés teljesítésével összefüggő minden adó-, vám- és egyéb járulékos költség a
Vállalkozót terheli, amely nem érinti a jogszabályi rendelkezésen alapuló ÁFA megfizetési
szabályozást.
65.) A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása alapján a jogvita
elbírálására az esetleges peres eljárásoknál hatáskörtől függően a Szarvasi Járásbíróság, illetve
a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét ismerik el.
66.) Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a módosított Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozó
jogszabályok előírásai az irányadóak.
67.) A szerződő felek kijelentik, hogy ezen szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
nyilatkozatával:
- a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján jött létre,
- a szerződés részét képezi a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi
dokumentáció, az ajánlatok kidolgozására adott idő alatt feltett kérdésekre megadott válaszok,
a kiegészítő tájékoztatásban adott válaszok és a Vállalkozó ajánlata.
68.) A szerződést átolvasás és értelmezést követően az aláírásra teljes jogkörrel rendelkező
képviselők által írták alá.
1. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás és dokumentáció
2. sz. melléklet: nyertes ajánlat
3. sz. melléklet: nyilatkozat szállítói előleg igényléséről

Dátum:

Vállalkozó

Megrendelő
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3. számú melléklet
Nyilatkozat szállítói előleg igényléséről

Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. )
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a vállalkozói díja
elszámolható összege……….%-ának megfelelő mértékben előleg kifizetését kéri.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk előleg kifizetését nem kéri.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
*a nem kívánt szövegrész törlendő, a kívánt szövegrész aláhúzandó, illetve kitöltendő.
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V. Iratminták
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BORÍTÓLAP

Az eljárás száma és tárgya:

IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002
azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program
megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül
kivitelezési kiegészítő építési beruházás elvégzése
Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés
keretében

Az cég pontos neve:
A cég eljárásban betöltött szerepe:
(kérjük a megfelelőt egyértelműen
megjelölni)
Címe:

ajánlattevő
alvállalkozó
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy
neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil
száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax
száma:
A táblázatot kérjük kitölteni és az ajánlathoz csatolni
• ajánlattevő (közös ajánlattevők)
• alvállalkozó(k)
• kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)
vonatkozásában.
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FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve:………………………………………………………
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) címe:………………………………………………………
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

Ajánlati ár (nettó): ………………………………….. Ft

……………………………………….
cégszerű aláírása
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MEGHATALMAZÁS
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. )
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
meghatalmazom
………………………………………………………………………..…..-t
a
………………………………………………………………………………… dolgozóját az alábbiakra:
• jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben
történő aláírására
• információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására
• a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve
kötelezőnek ismer el
• ……….
(*a jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………….
Meghatalmazó
cégszerű aláírás

………………………………..
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:
1. név: ………………………………………….

aláírás: ……………………………………

Lakcím: ……………………………………...…
2. név: ………………………………………….

aláírás: ……………………………………

Lakcím: ……………………………………...…
Megjegyzés:
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni!
Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell!
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Nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés alapján

Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a fenti közbeszerzési eljárás során az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése után kijelentem, hogy
az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és
azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlati dokumentációban ismertetetteket minden
vonatkozásban kielégítőnek tarjuk az egyértelmű ajánlat vonatkozásában. Jelen ajánlat elkészítésével
ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott szabványoknak,
szerződéses és egyéb szakmai feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésre, az ajánlat részét
képező Felolvasólapon szereplő ajánlati áron.
Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés
teljesítéséhez az alábbi munkarészek, tevékenységek elvégzésére kíván alvállalkozót igénybe venni:
a) a közbeszerzés részei:
1. …….
2. …….
3. …….
b) az a) pontban megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
1. ……. (megnevezés; székhely) - …… %
2. ……. (megnevezés; székhely) - …… %
3. ……. (megnevezés; székhely) - …… %
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a megkötendő szerződés
teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
(*Kérjük a megfelelő rész esetében a nyilatkozat kitöltését, nem kívánt rész törlését)
(*Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg,
hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.
Részajánlattétel biztosítása esetén ez részajánlatonként értelmezendő.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés és (6) bekezdés a)-b) pontja alapján
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági
követelményeknek az alábbi szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni:
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet megnevezése:

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó Vonatkozó alkalmassági feltétel megjelölése
szervezet székhelye:
az ajánlati felhívás adott pontjára
hivatkozással:

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentem, hogy a szervezet(ek) által
rendelkezésünkre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk
venni, mégpedig az alábbi mód(ok)on:1
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet megnevezése:

A rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybevételének módja:

3.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentem, hogy a referenciát mint
erőforrást a rendelkezésünkre bocsátó szervezetet az alábbi mód(ok)on vonjuk be a teljesítésbe, amely
lehetővé teszi a szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:2
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet megnevezése:

A referenciát rendelkezésre bocsátó szervezet teljesítésbe történő bevonásának módja:

Csak akkor kell kitölteni, ha a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem került alvállalkozóként megjelölésre, az
erőforrás nem referenciákra vonatkozott, illetőleg a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek körében, ha a szervezet a
Kbt. 55. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti kezességet nem vállalt.
2
Csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet referenciáit használja fel
alkalmasságának igazolásához.
1
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4.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az előírt alkalmassági
követelményeknek való megfelelés érdekében nem kíván más szervezet kapacitásaira támaszkodni
igénybe venni.
(*Kérjük a megfelelő rész esetében a nyilatkozat kitöltését, nem kívánt rész törlését)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk az ajánlattétel során figyelembe vette
a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okokról
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak
fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok.
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001.
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen
megállapított időtartam végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt
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követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége
10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt
követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben
fizetett –, és ezt két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat
megállapította;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel
Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi
forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a
fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül,
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk olyan cégnek minősül,
amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, ezért a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2. § ib) pontja
alapján nyilatkozom, hogy 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 neve és állandó lakóhelye:
…………………………….
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.)

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban az alábbi jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes szervezet közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:
…………………………………..
Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak
fenn.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunkban nincs olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több,
mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10.§ a) pontja alapján
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolás
érdekében más szervezetet.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi,
gazdasági feltételekről
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: kapacitást nyújtó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a
fenti
közbeszerzési
eljárás
során
kijelentem,
hogy
a
……………………………………………………………………. (székhely: ……………………………….)
ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági
feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő
szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági erőforrásokkal rendelkezünk és azok
rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre vonatkozik:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Egyúttal nyilatkozom, hogy a részvételre jelentkező fizetésképtelensége esetére a Ptk. 6:419. $-ában
foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az
ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.3

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

Abban az esetben, ha a szervezet által a részvételre jelentkező rendelkezésére bocsátott erőforrás a szerződés teljesítése
során ténylegesen igénybe vehető, és az igénybevétel módjáról a részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a)
pontja szerint nyilatkozik, a kezességvállaló nyilatkozat törölhető.

3
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Referenciaigazolás

Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
1. neve: …………………………………..
2. székhelye: …………………………….
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég referencia nyilatkozat kiállítására
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
A referencia tárgya (a továbbiakban: referencia) olyan részletességgel leírva, hogy abból az
alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
A referencia kivitelezőjének (teljesítőjének) neve, székhelye: ………………………………………………..
A referencia megvalósításának (teljesítés) ideje: ………………………………………………………..
A referencia megvalósításának ellenszolgáltatása (nettó összeg): ……………………………………
vagy a korábbi kivitelezés mennyiségére utaló más adat (pl. ………..): …………………………….

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
aláírás
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata szakmai,
műszaki feltételekről
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: erőforrást nyújtó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a
fenti
közbeszerzési
eljárás
során
kijelentem,
hogy
a
……………………………………………………………………. (székhely: ……………………………….)
ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki
feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő
szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki erőforrásokkal rendelkezünk és azok
rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi műszaki, szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozik:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi
XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Titoktartási nyilatkozat
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő / alvállalkozó / kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és
egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet jelen közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlatkérő
rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas információnak tekintendő és minden ilyen
bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül,
bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat
benyújtása.
2.) Jelen nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi
információkra:
a)

Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a
Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

b)

Amelyek bizonyíthatóan már a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a
Nyilatkozattevő számára, vagy

c)

Melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet
nem köt titkossági megállapodás az ajánlatkérő felé, vagy

d)

Amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

3.) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a nyilatkozat aláírásától számított 3
év elteltével szűnik meg.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat üzleti titokról
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített
módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas
kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult
képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot
nem tartalmaz.
(*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a dokumentációban megadott
szerződéstervezet(ek)ben foglaltakat teljes körűen elfogadjuk és nyertességünk esetén maradéktalanul
teljesítjük.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról*

Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk
esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot, melynek mértéke tekintetében a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesülünk a biztosítéknyújtás
kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot a Kbt.
126. § (6) bekezdésének a) pontjában, illetve az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott
módon legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja rendelkezésére
bocsátjuk.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

* Csak a szállítói előleg igénybevétele esetén kell kitölteni.
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Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk
esetén a szerződéskötés időpontjáig
- az általunk megajánlott ajánlati árral megegyező biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződést
kötünk*
vagy
- meglévő felelősségbiztosításunkat az általunk megajánlott ajánlati árral megegyező összeg erejéig
kiterjesztjük.*

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

*a nem kívánt szövegrész törlendő, a kívánt szövegrész aláhúzandó, illetve kitöltendő.
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Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról
Az eljárás száma: IT-684.
Az eljárás tárgya: DAOP-5.2.1./D-2008-0002 azonosító számú „Belvízrendezés az élhetőbb
településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó
társulati csatornán I. ütem” című projekten belül kivitelezési kiegészítő építési beruházás
elvégzése Gyomaendrőd városában vállalkozási szerződés keretében
Ajánlatkérő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe (törölje a feleslegeset): ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője
a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk
esetén a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában az ajánlatkérő
(megrendelő) rendelkezésére bocsátjuk.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
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