DOKUMENTÁCIÓ

DOKUMENTÁCIÓ
Zöldfa utcai óvoda felújítása

elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2018.

Ajánlatkérő
Karcag Városi Önkormányzat

1. oldal, összesen: 35

DOKUMENTÁCIÓ

TARTALOMJEGYZÉK
1. Általános információk
2. Az ajánlattétellel kapcsolatos információk
2.1. Közös ajánlattétel
2.2. Értékelési szempontok
2.3. Hiánypótlás
2.4. Szakmai ajánlat
3. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok
4. Közbeszerzési Műszaki Leírás és Tervdokumentáció
5. Árazatlan költségvetés
6. Kivitelezési szerződés
7. Ajánlattevők számára ajánlott nyilatkozatminták, mellékletek

1. Általános információk
Karcag Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Ajánlatkérő) „Zöldfa utcai óvoda felújítása”
elnevezéssel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, mint ajánlatkérő.
Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai dr. Polyák Csaba,
lajstromszáma 00225; levelezési címe: 6000 Kecskemét, Pf. 611; email címe:
polyak.csaba@gmail.com.
A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében a jelen dokumentációt bocsátjuk az ajánlattevők
rendelkezésére. A dokumentáció tartalmazza az építési beruházásra vonatkozó
követelményeket, a nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződés tervezetét, a kizáró okokkal
és alkalmassági követelményekkel kapcsolatos információkat, az ajánlat elkészítéséhez
szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá az ajánlati
felhívásban megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését. A dokumentáció
önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.
A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. (Kbt. 57. §-ának (2)
bekezdése).
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozások szerepelnek, a
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, az előírt
hivatkozások minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt értelmezendők.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban szabvány, műszaki engedély, műszaki
előírások, műszaki ajánlás szerepel, azok minden esetben a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezéssel együtt értelmezendők.
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2. Az ajánlattétellel kapcsolatos információk
2.1. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot.
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az eljárásban az ajánlattételi
határidő lejárta után változás nem következhet be.

2.1.1. Közös ajánlattevők nevében eljáró képviselő:
A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlatevők
nevében eljárni jogosult képviselőt (az egyik konzorciumi tagot) megjelölni. A közös
ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét).
2.1.2. Egyéb szabályok:
A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a
következőkben ismertetett bírósági ítéletekre és döntőbizottsági joggyakorlatra hívta fel a
közbeszerzési eljárásokban részt vevők figyelmét:
A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.267/2009/11. ítélete szerint a konzorciumoknak jogképességük,
önálló jogalanyiságuk nincs, saját nevük alatt jogok szerzésére és kötelezettségek vállalására
nem jogosultak. A konzorciumot polgári jogi szerződés hozza létre, a konzorciumi szerződés a
szerződő felek között kötelmi jogviszonyt keletkeztet. A konzorciumi szerződéssel nem jön létre
a szerződő felektől elkülönült jogi személy. Sem a Kbt., sem más jogszabály a konzorciumot
jogalanyisággal, jogképességgel nem ruházza fel, ezért harmadik személyek felé szerződéses
nyilatkozatot a tagok személyesen vagy képviselő útján tehetnek.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a közös ajánlattevők által kötött
együttműködési megállapodást.
Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a)
a közös ajánlattevők nevét, székhelyét;
b)
a közös ajánlattevőket képviselő tag (konzorciumvezető) megjelölését azzal,
hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az
ajánlatkérővel szemben jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az
ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve
megtehető jognyilatkozatok tekintetében; továbbá a megállapodásban a
konzorcium tagjainak a képviselő tagot fel kell jogosítaniuk arra, hogy a
közbeszerzési eljárás során nevükben nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget
vállaljon, a csatolandó dokumentumokat helyettük és nevükben aláírja
(nyertesség esetén kötendő szerződés és az együttműködési megállapodás
kivételével)
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c)
d)

e)

a képviselő nevében aláíró természetes személy nevét és mellékletként csatolva
aláírási címpéldányát vagy közjegyző által hitelesített aláírási mintáját.
közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy az ajánlati felhívásban és a
dokumentáció foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték,
megértették és azokat elfogadják.
az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ bontó feltételtől.

2.2 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő alábbi szempontok az alábbiak szerint:
1. Ajánlati ár (nettó forintban) súlyszám: 7
2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény
tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban) súlyszám: 2
3. Jótállás időtartama (egész hónapban, minimum 36 hónap, maximum 60 hónap) súlyszám: 1
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok
módszerének meghatározása:
Ajánlati ár esetében: az ajánlati árak kerülnek elbírálásra nettó Ft-ban. A legjobb (a
legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban) ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlat pedig a legjobb
ajánlathoz viszonyítva fordítottan arányosan kap pontszámot a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív
értékelési módszerek ba) pontja szerinti „fordított arányosítás” módszere szerint, az alábbi képlet
alapján:
Alegjobb
P = ------------ * (Pmax – Pmin) + Pmin,
Avizsgált
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: 10 pont
Pmin: 0 pont
Alegjobb: a legalacsonyabb nettó ajánlati ár Ft-ban.
Avizsgált: a vizsgált ajánlatban megajánlott nettó ajánlati ár Ft-ban.
A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához szükségesek. A nettó ajánlati árra vonatkozó megajánlást a
felolvasólapon kell szerepeltetni.
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A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény
tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje esetében: Az
ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt MV-É szakterületre bevonni kívánt szakembernek
az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati idejének időtartamára vonatkozó egész
hónapban megadott megajánlások kerülnek elbírálásra. Az adott szempontra tett megajánlásnak
arra a szakemberre kell vonatkoznia, akit az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában
előírt szakterületi alkalmassági követelmény teljesítésére kíván bevonni. A szakmai gyakorlati
időn felüli többlet szakmai gyakorlati idő tartamaként az ajánlatkérő az értékelésben az
ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon
felüli legfeljebb 60 hónapnyi időtartamot vesz figyelembe. Amennyiben az ajánlattételi felhívás
L.1.1) pontjában előírt szakterületre bevonni kívánt szakember már rendelkezik az előírt
jogosultsággal, többlet szakmai gyakorlatként csak a jogosultság megszerzéséhez az adott
szakmai kamaránál igazolt szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai gyakorlat mutatható be.
Amennyiben egy adott időszakban többféle többlet szakmai gyakorlatot is szerzett a szakember,
az átfedésnek minősül, ezért ilyen esetben csak egyszer vehető figyelembe az adott időszak
időtartama. Többlet szakmai gyakorlatnak a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az
ajánlattételi felhívás L.1.1) pontjában előírt felelős műszaki vezetői szakterületi jogosultság
megszerzéséhez a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységek minősülnek.
Az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben Ajánlatkérő a
legkedvezőtlenebb megajánlás (0 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a
legkedvezőbb megajánlás (60 hónap) esetén a legnagyobb adható pontszámot (10 pont) osztja
ki. A legkedvezőtlenebb és a legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén Ajánlatkérő az
alábbi pontszámítási képletet alkalmazza:
Képlete:
Pvizsgált = (Avizsgált / Alegkedvezőbb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
Ahol,
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: 10 pont
Pmin: 0 pont
Alegkedvezőbb: 60 hónap.
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 60 hónapot meghaladó többlet szakmai gyakorlati idő esetén ajánlatkérő az általa
meghatározott maximális pontot osztja ki és a képlet alkalmazása során is 60 hónapot vesz
figyelembe. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági
minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati idejére
vonatkozó megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni.
Jótállás esetében: a jótállásra vonatkozó egész hónapban tett megajánlások kerülnek elbírálásra.
Az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben Ajánlatkérő a
legkedvezőtlenebb megajánlás (36 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a
legkedvezőbb megajánlás (60 hónap) esetén a legnagyobb adható pontszámot (10 pont) osztja
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ki. A legkedvezőtlenebb és a legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén Ajánlatkérő az
alábbi pontszámítási képletet alkalmazza:
Képlete:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x
(Pmax – Pmin) + Pmin
Ahol,
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.
Pmax: 10 pont
Pmin: 0 pont
Alegkedvezőtlenebb: 36 hónap
Alegkedvezőbb: 60 hónap
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az ajánlatban minimum 36 hónap jótállást kötelező vállalni, a 36 hónapnál rövidebb jótállás
vállalása esetén az ajánlat érvénytelen, figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontjára.
A 60 hónapot meghaladó jótállás esetén ajánlatkérő az általa meghatározott maximális pontot
osztja ki és a képlet alkalmazása során 60 hónapot vesz figyelembe, tekintettel arra, hogy ebben
az esetben is az általa meghatározott maximális pontszámot osztja ki. A jótállásra vonatkozó
megajánlást a felolvasólapon kell szerepeltetni.
Az egyes szempontokon belül a pontszámok kiszámításakor az esetleges tizedesjegyek úgy
kerülnek megadásra, hogy az ajánlati elemek – kivéve az azonosakat – egymástól
megkülönböztethető pontszámot kapjanak. A tizedesjegyekre történő kerekítés minden
szempontnál azonos számú tizedesjegyig történik. Szempontonként az azonos ajánlati elemek
azonos pontszámot kapnak.
2.3 HIÁNYPÓTLÁS
Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlást. A Kbt. 71. § (8)
bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a figyelmet: Az
ajánlatba a jelen dokumentáció 2.4. pont szerinti előírásai alapján kötelezően csatolandó az
ajánlattevő szakmai ajánlata. Amennyiben ajánlattevő a 2.4. pont szerinti szakmai ajánlatot
egyáltalán nem csatolja be az ajánlatába, az ajánlat érvénytelennek minősül, tekintettel arra,
hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja kizárja a be nem csatolt szakmai ajánlat hiánypótlás
keretében történő benyújtását. Amennyiben az ajánlattevő becsatolja a 2.4. pont szerinti szakmai
ajánlatot az ajánlatába, abban az esetben a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján azzal
kapcsolatban hiánypótlás keretében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó
hiba javítható, vagy hiány pótolható, továbbá az árazott költségvetés valamely tétele és
egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes
ajánlati árat vagy annak értékelés alá részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor
kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

2.4. SZAKMAI AJÁNLAT
Ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania.
A szakmai ajánlat részei:
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a) az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott ajánlati árát alátámasztó költségvetés,
amelynek valamennyi tételét be kell árazni. Az árazott költségvetés elkészítésekor a jelen
dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés kötelezően
használandó, annak tartalma nem változtatható meg (az ajánlattevő által kitöltendő
adatok kivételével).
b) „A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény
tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlati ideje” értékelési
szempont esetében a szakember többlet szakmai gyakorlatát alátámasztó saját kezűleg
aláírt önéletrajz (8. számú melléklet). Amennyiben az ajánlattevő nem kíván
megajánlani többlet szakmai gyakorlatot a szakember vonatkozásában, akkor a
felolvasólapon 0 hónap megajánlást kell szerepeltetni és ebben az esetben az
önéletrajzban is 0 hónapot kell szerepeltetni.
3. AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Az ajánlatban benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban jelen dokumentáció számos
nyilatkozatmintát tartalmaz, amelyeket Ajánlatkérő állított össze. Ajánlatkérők számára ezen
minták alkalmazása ajánlott, de nem kötelező. Amennyiben ajánlattevő más dokumentum
mintákat kíván alkalmazni, annak adattartalmának teljességéért, az előírásoknak való
megfelelőségéért ajánlattevő tartozik felelősséggel.

Ssz.
Megnevezés
Ajánlattevő által az ajánlatok előzetes bírálata körében – az ajánlattételi határidőig benyújtandó dokumentumok
1.
Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya feltüntetésével)
Az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalommal készített
2.
felolvasólap (1. számú melléklet)
Tartalomjegyzék (amelynek felhasználásával az ajánlatban található
3.
dokumentumok oldalszámozás alapján megtalálhatóak)
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás és a dokumentáció
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
4.
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (2. számú
melléklet)
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőnek az
ajánlatában be kell nyújtania aláírási címpéldányt, vagy a 2006. évi V. törvény
5.
9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát, cégnek nem minősülő ajánlattevő
esetén az aláírásra jogosult aláírás mintáját.
Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozókról [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b)
6.
pontja alapján] (3. számú melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetekről,
7.
személyekről (4. számú melléklet)
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Amennyiben az ajánlattevő kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet,
személyt vesz igénybe, akkor a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a Kbt. 65. § (8)
bekezdésében foglalt eset kivételével az ajánlatba csatolni kell a kapacitásait
8.
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. (5. számú melléklet)
9.
Meghatalmazás – amennyiben szükséges
10. Közös ajánlattevők megállapodása - amennyiben szükséges
11. Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról (6. számú melléklet)
A gazdasági szereplő nyilatkozata arról, hogy az általa igazolni kívánt
12.
alkalmassági követelmények teljesülnek (7. számú melléklet)
13. Árazott költségvetés
„A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági
minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet
14.
szakmai gyakorlati ideje” értékelési szempont esetében a szakember többlet
szakmai gyakorlatát alátámasztó saját kezűleg aláírt önéletrajz (8. számú
melléklet)
Nyilatkozat egyenértékűséggel kapcsolatban és adott esetben az
15.
egyenértékűséget igazoló dokumentumok benyújtása (9. számú melléklet)
Ajánlattevő által - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra - benyújtandó
dokumentumok
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség
16. ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése (elegendő kitérni az alkalmassági
előírásoknak megfelelő szakemberre), akiket a teljesítésbe be kíván vonni (10.
számú melléklet)
Amennyiben a bemutatott szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal,
akkor az ajánlatban meg kell adni az érvényes felelős műszaki vezetői
17.
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási számot, valamint a jogosultságot
nyilvántartó kamarai honlap pontos elérhetőségi útvonalát (10. számú
melléklet)
Amennyiben a bemutatott szakember nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői
jogosultsággal, csatolandó a szakember előírt képzettségét igazoló
18. dokumentum egyszerű másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlat meglétét
igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz (11. számú
melléklet). Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló
dokumentum benyújtása szükséges.
4. KÖZBESZERZESI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS TERVDOKUMENTÁCIÓ
5. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
6. KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
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Kivitelezési szerződés
amely létrejött egyrészről
név:
székhely:
telefon:
fax:
adószám:
pénzforgalmi számlaszám:
képviseletében eljár:
cím:
telefon:
fax:
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről
név:
székhely:
telefon:
fax:
adószám:
nyilvántartási szám1:
cégjegyzékszám:
számlavezető bank:
pénzforgalmi számlaszám:
képviseletében eljár:
cím:
telefon:
fax:
1

vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma
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mint kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) között az alábbi feltételekkel:
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

A szerződés tárgya
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le “Zöldfa utcai óvoda
felújítása” tárgyban. Kivitelező a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását, az ajánlattételi
dokumentációját megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az
elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek megfelelően tette meg. A
közbeszerzési eljárás nyertese a a Kivitelező. A közbeszerzési eljárás dokumentumai
(különösen: az ajánlati felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a Kivitelező ajánlata)
alapján kerül sor jelen szerződés megkötésre. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt
a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának részeként Kivitelező
rendelkezésére bocsátotta.
Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, Kivitelező pedig vállalja a
…………………………….. alatti építési munkák elvégzését, a közbeszerzési eljárás
dokumentumaiban szereplő előírások, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint.
Megrendelő jogai és kötelezettségei
Megrendelő fő kötelezettsége a Kivitelező szerződésszerű teljesítésének az átvétele és a
jelen szerződésben meghatározott díj kifizetése.
Megrendelő műszaki ellenőre útján ellenőrzi a kivitelezést abból a szempontból, hogy az
a szerződés illetve a jogszabályok, valamint egyéb előírások rendelkezéseknek
megfelelően történik-e.
Megrendelő köteles az építéshez szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas
állapotban a Kivitelező részére átadni. A munkaterület átadása a szerződő felek által
felvett jegyzőkönyvvel történik. A felek rögzítik a munkaterület átadáskori állapotát,
amely irányadó lesz annak visszaadása során is.
Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy az átadott munkaterületre harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését
akadályozná. A munkavégzés feltételeinek biztosítása Kivitelező feladata.
Megrendelő részt vehet a Kivitelező által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken.
Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a feladatok teljesítését, az
építési munkák végzését.
Kivitelező jogai és kötelezettségei
Kivitelező fő kötelezettsége az 1.2. pont alatti munkák előírt módon történő elvégzése és
jelen szerződésben meghatározott módon történő átadása. Kivitelező köteles a szerződés
tárgyát képező munkákat szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak,
valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíteni, illetve
valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A kivitelező
fentieken túl kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási és szavatossági
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kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
Kivitelező az elvégzett munkáért teljes - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben
kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló eredményfelelősséggel tartozik.
3.3. A Kivitelezőnek szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai ismeret
szerint kell teljesítenie a feladatait. A Kivitelező viseli annak minden
jogkövetkezményét, amely a dokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a
Kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a
szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
3.4. Kivitelező köteles a munkák elvégzése során az általános-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi-, a közegészségügyi-, a környezetvédelmi-, a biztonságtechnikai és a
tűzrendészeti szabályokat és előírásokat betartani és betartatni. Az ezek megszegéséből
származó következmények a Kivitelezőt terhelik, beleértve a kárviselést is.
3.5. A kivitelezés magában foglalja a teljes munkaterület biztonságos helyreállítását,
valamint a munkavégzés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz
történő elszállítását, amelyekre Kivitelező köteles.
3.6. A Kivitelező köteles elvégezni mindazon munkálatokat - függetlenül attól, hogy azok
mely szakterületet érintik - amelyek a jelen szerződés tárgyát képező létesítmény
rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.
3.7. A kivitelezés körében a Kivitelező feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok,
eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges
minőségvédelmi vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőségi igazolások beszerzése. A
Kivitelező saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek,
szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). A Kivitelező a
kivitelezési munkákhoz szükséges villamos energia, víz, csatorna és egyéb
szolgáltatások díját viseli.
3.8. A Kivitelező saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a műszaki átadásátvétel napjáig a készülő létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt,
illetve beépített anyagok, készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméről, a
vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes
időszaka alatt a kárveszélyt a Kivitelező viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át
a Megrendelőre.
3.9. Kivitelező köteles a jelen szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozó érvényes
biztosítással rendelkezni, a szerződés teljes időtartamára, a következők szerint: legalább
a nettó kivitelezési díj/év és 2 millió forint/káresemény biztosítási érték. A kötvény a
szerződés mellékletét képezi.
3.10. A szerződés teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezései is irányadóak.
3.11. A Kivitelező nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Kivitelező
3.2.
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adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Kivitelező a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
3.12. Kivitelező a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a közbeszerzési eljárásban az
alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakembert.
4.
A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében
A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve
kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelemfelhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a
szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Kivitelező értesítési kötelezettsége
különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az
anyagbeszerzés akadályaira, a kiviteli tervek módosításának, pótmunkák elvégzésének
szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési
képességével kapcsolatos körülmények, valamint a jelen szerződés műszaki tartalmát
meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az
együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél
által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle
elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már
bekövetkezett károk enyhítése érdekében.
5.
Képviselők
5.1. A szerződő felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a
helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak
személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban
értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel
egyidejűleg válik hatályossá.
Megrendelő műszaki ellenőre: ... (név, cím, telefonszám)
Kivitelező felelős műszaki vezetője: (név, cím, telefonszám)
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés
mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján
benyújtott számlák leigazolására, a műszaki átadás- átvételi eljárásokban való
részvételre, pótmunkák elrendelésére.
A Kivitelező felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési
helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Kivitelező
nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a
Kivitelezőhez intézett bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A felek meghatalmazott képviselői a jelen szerződés módosítására nem jogosultak.
5.2. Megrendelő műszaki ellenőre útján bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely
szakaszát. A Kivitelező felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy
az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a
Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá
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5.3.

6.
6.1.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
8.
8.1.

2

ha valamely alvállalkozó részmunkájának Kivitelező általi átvételére kerül sor.
Megrendelő műszaki ellenőre különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége
kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás
teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához
elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése érdekében adhat utasítást a Kivitelezőnek.
Alvállalkozók bevonása
Kivitelező a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozókat vonja be:
……………………………………………………………..2
……………………………………………………………..
Kivitelező kijelenti, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók nem állnak a jelen
szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Kivitelező a szerződés telesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és – ha a
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani,
hogy a Kivitelező által igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a jelen szerződés
előzményét képező közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Kivitelező
feladata valamennyi alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések
megkötése. Az igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és azok nettó
kivitelezői díjhoz viszonyított arányáról a kivitelező a Megrendelőt folyamatosan
tájékoztatni köteles. A kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha
a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be.
Határidők
Az építési munkaterület átadás-átvételének időpontja: 2018. június 20, amely nap a
Kivitelezői teljesítés kezdő napja is egyben. Az építési napló megnyitottá válik, miután
a Kivitelező az építési munkaterület átadását elfogadta.
A vállalkozó teljesítésének határideje, amely egyben a műszaki átadás-átvétel hiba- és
hiánymentes lezárásának napja: legkésőbb az építési munkaterület átadás-átvételének
napjától számított 370 naptári nap
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Birtokbaadás időpontja: a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.
A szolgáltatások átvétele
A szerződés tárgyát képező munkák befejezésekor a felek műszaki átadás-átvételi
eljárást folytatnak le a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
A műszaki átadás-átvételi eljárás során az elkészült építési kivitelezési munkát és a jelen
szerződésben foglaltak teljesülését a megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr
köteles megvizsgálni. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az Épkiv. szerinti e-

név, cím megjelölésével, amennyiben a szerződés aláírásakor ismert
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8.2.

8.3.
9.
9.1.

9.2.

9.3.

3
4

jegyzőkönyvet kell készíteni.
A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját a Megrendelő a Vállalkozó azt
megelőző 10 munkanappal előre történő készre jelentése alapján tűzi ki. Az átadásátvételi eljárást a készre jelentést követő 15 napon belül meg kell kezdeni, és a
megkezdést követő 30 napon belül le kell zárni.
A műszaki átadás-átvételi eljárással kapcsolatban a részletes szabályokat a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet tartalmazza.
Fizetési feltételek
A felek a szerződés tárgyát képező munkák kivitelezési díját ………………….,- Ft +
27% ÁFA, azaz ……..……………………..forint3 + …….…………………… forint4
ÁFA átalányösszegben állapítják meg. Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezési díj
pénzügyi fedezetével rendelkezik.
A kivitelezési díj a befejezés időpontjára prognosztizált egyösszegű átalányár, mely az
ajánlati felhívás és ajánlattételi dokumentáció (melynek része volt az árazatlan
költségvetés és tervdokumentáció is) rendelkezései alapján, a kivitelező
felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra. A kivitelezési díj
tartalmaz minden, a Kivitelező tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget,
járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott tervek
tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A kivitelező a fenti díjon felül a szerződés
teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget
elszámolni. A kivitelezési díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező, a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési
eljárás dokumentációja és a Kivitelező benyújtott ajánlata tartalmazza, melyre
vonatkozóan a kivitelezési díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a szerződés tárgyát képező
munkák kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget
tartalmazza.
A kivitelezési díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes
költségét, különösen
 a közműcsatlakozások összes költségét,
 adót, illetéket, járulékot,
 az átadás – átvételi eljárás, az üzempróbák költségeit,
 hibajavítás költségeit,
 ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési
költséget,
 vagyonvédelmi költségeket,
 a kivitelező által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát;
 a kivitelezőnél felmerülő munkabéreket és járulékait;
 az anyagszállítási és csomagolási költségeket;

betűvel kiírva
betűvel kiírva
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állapotrögzítés költségeit a kivitelezés megkezdése előtt, és állapotrögzítés
költségeit a kivitelezés befejezését követően;
 a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a vízszintes és
függőleges anyagmozgatás költségeit;
 az elvégzett munkák megóvási költségeit;
 valamint az építési munkákhoz kapcsolódó – kivitelezőt terhelő - helyreállítási
munkák költségeit;
 a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.);
 a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás költségeit;
 az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő
költségeket;
 a jótállási és szavatossági körben végzendő munkák fedezetét;
 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
3. § (5) bekezdése szerinti, itt fel nem sorolt költséget, díjat, fedezetet, nyereséget,
 továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a kivitelező szerződésszerű
teljesítéséhez szükséges.
A teljesítés folyamán Kivitelező az alábbi számlák benyújtására jogosult:
Előlegszámla5: az előleg kifizetését követően haladéktalanul. Az előleggel kapcsolatos
rendelkezéseket a 9.8. pont tartalmazza.
1. Részszámla: 25 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 25%-ának
megfelelő összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását
követően,
2. Részszámla: 50 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 25%-ának
megfelelő összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását
követően,
3. Részszámla: 75 %-os műszaki készültségnél a nettó kivitelezési díj 25%-ának
megfelelő összegű számla, a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által történő aláírását
követően,
Végszámla: 100 %-os műszaki készültségnél a kivitelezési díj 25%-ának megfelelő
összegű számla, a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárását
követően. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
A kivitelezési díj kifizetéséhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:
 számla az elvégzett munkákról, tételes kidolgozású melléklettel, részletezve az
alvállalkozói teljesítés arányát és összegét is;
 teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról;
 műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárásáról készített
jegyzőkönyv (végszámla esetén);
 együttes adóigazolás, vagy nyilatkozat arról, hogy a kivitelező a


9.4.

9.5.

5

Amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor ezt a rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.
10.1.

6

köztartozásmentes adatbázisban szerepel;
 a jelen szerződés 3.4. pontjában előírtak dokumentált igazolása (végszámla
esetén).
A Támogatási Szerződés terhére elszámolható költség erejéig az ellenszolgáltatás az
IKT-2017-611-I1-00005007
iktatószámú
Támogatási
Szerződés
alapján,
utófinanszírozással kerül kifizetésre. A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-JN12016-00016. A támogatási intenzitás: 100%. A Támogatási Szerződés terhére el nem
számolható költségek kifizetése teljes egészében a Megrendelő saját forrásából történik.
Tartalékkeret nem kerül alkalmazásra.
A szerződés teljesítése tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései is
alkalmazandók.
Amennyiben a Kivitelező a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a részszámlák
és végszámla összegének kifizetése a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak
alapján, a számla és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül
átutalással kerül kiegyenlítésre. Alvállalkozó igénybevétele esetén a kifizetésre a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint kerül sor. A 2007. évi
CXXVII. törvény 142. §. (1) b) pontja alapján Megrendelő tájékoztatja a Kivitelezőt,
hogy a kivitelezési munkák nem építési engedély kötelesek.
A 2007. évi CXXVII. törvény 142. §. (1) b) pontja alapján Megrendelő tájékoztatja a
Kivitelezőt, hogy a kivitelezési munkák nem építési engedély kötelesek.
A kifizetés során a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. előírásai, valamint a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet előírásai is alkalmazandók.
Megrendelő a benyújtott és elfogadott számlákat a 9.4., 9.5. és 9.6. pontban foglaltak
alapján egyenlíti ki a Kivitelező ……………Banknál vezetett ………………………
számú számlájára.
Előleggel kapcsolatos rendelkezések6: Kivitelező maximum a nettó kivitelezési díj 5%ának megfelelő mértékű összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg
igénylése előlegbekérő alapján történik, amelyet a szerződéskötéskor be kell nyújtani a
Megrendelő részére. Megrendelő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül kifizeti.
A szerződő felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő pótmunkák díját a vállalkozó
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában szereplő árazott költségvetésben foglalt
egységárak alapján számolják el egymással. Az árazott költségvetésben nem szereplő
tétel/ek esetén a Megrendelő által elfogadott egységár képezi az elszámolás alapját. Vita
esetén a szerződő felek igazságügyi szakértőt vesznek igénybe, amelynek költsége a
Kivitelezőt terheli.
Kötbér, jótállás
Késedelmi kötbér: a 7.2. pontban meghatározott teljesítési határidő késedelmes
teljesítése esetén Kivitelező késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó

amennyiben a Kivitelező nem tart igényt előlegre, akkor a 9.8. pontot figyelmen kívül kell hagyni
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kivitelezési díj 0,5 %-a naponta.
10.2. Jótállás: Kivitelező az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért jótállási
kötelezettséggel és szavatossági (kellék-, és jogszavatosság) felelősséggel tartozik.
Kivitelező a szerződés tárgya szerinti munkákra …….. hónap7 teljes körű jótállást vállal.
Kivitelező a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodásból, illetve működési
rendellenességből következő hiba elhárítását köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől
számított 1 munkanapon belül megkezdeni. A jótállási és szavatossági határidők kezdő
időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárásának napja.
11.
Szerződésszegés, felmondás
11.1. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés szerinti kötelezettségeinek
bármelyikét.
11.2. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért.
11.3. Megrendelő az alábbi esetekben köteles a szerződést felmondani:
 ha a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel,
 ha a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott feltétel,
 ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Kivitelező tekintetében
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
11.4. Megrendelő az alábbi esetekben jogosult a szerződést felmondani:
 kivitelező 30 napot meghaladó késedelme esetén,
 a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén,
 ha a Kivitelező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A felek ilyen lényeges
fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Kivitelezővel
szemben a szerződés teljesítésnek időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési
meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-,
felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll.
Amennyiben Kivitelező fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles
a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban
értesíteni.
 ha a Kivitelező bármely szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.

7

a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltak szerint
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12.

Kártalanítás

A kivitelezőnek kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a megrendelőt, annak
megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely
a)

13.
13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

a kivitelező tevékenységéből vagy mulasztásából ered a feladatok teljesítése
során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb
formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik
személyek jogai megsértéséből származik, vagy
b) abból származik, hogy a kivitelező nem teljesítette kötelezettségeit.
Egyéb rendelkezések
Jelen szerződés módosítására kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltakra tekintettel
kerülhet sor.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Ptk., a Kbt., az
Étv., a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai,
továbbá a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az
ajánlattételi dokumentáció a kiegészítő tájékoztatások és a kivitelező ajánlata
irányadóak.
Kivitelező tudomásul veszi, hogy a megtérítendő kárként terheli a jelen szerződés
megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai, ha az a kivitelező
szerződésszegéséből vagy a kivitelezőnek felróható egyéb okból következett be.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, a Pp. előírásainak megfelelő egyeztetéssel
kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére,
ami a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik
magukat a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.
Amennyiben a Kivitelező külföldi adóilletékességű, köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi
korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6)
bekezdésére figyelemmel nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés
alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával
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összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. 55. §
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további feltételeket is megállapíthat a
visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján történő kifizetések
feltételeként. Kivitelező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az Áht. 41.§
(6) bekezdése értelmében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal
egyben arra, hogy amennyiben a nyilatkozatban foglalt tartalom változik, erről a
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
13.8. Jelen kivitelezési szerződés hatálybalépésének napja az a nap, amikor az Irányító Hatóság
által a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kiállított, a jelen szerződés
előzményét képező közbeszerzési eljárásra vonatkozó támogató vagy feltétellel
támogató tartalmú utóellenőrzési jelentését Megrendelő kézhez vette.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből
3 példány Kivitelezőt, 3 példány Megrendelőt illeti meg.
Kelt …………

….…...év. …....hó …… nap

......................…………..
Megrendelő

..................…………….
Kivitelező

Melléklet:
1. számú melléklet: Közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja
2. számú melléklet: Kivitelező közbeszerzési eljárás során benyújtott nyertes ajánlata
3. számú melléklet: Kivitelező felelősségbiztosítási kötvénye
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7.
AJÁNLATTEVŐK
MELLÉKLETEK

SZÁMÁRA

AJÁNLOTT
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1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő neve8:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó faxszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
A közbeszerzési eljárás elnevezése: Zöldfa utcai óvoda felújítása
Az ajánlatok értékelési szempontjaira tett megajánlások:
Ajánlati ár
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1)
alkalmassági
minimumkövetelmény
tekintetében
bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság
megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli
többlet szakmai gyakorlati ideje
Jótállás időtartama (minimum 36 hónap, maximum 60
hónap)

nettó ……………………..forint

........................egész hónap

………………egész hónap

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

8

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő nevét, székhelyét, adószámát és cégjegyzékszámát fel kell tüntetni a
felolvasólapon.
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2. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT, ÉS NYILATKOZAT A KBT. 66. §-ÁNAK (2)
BEKEZDÉSE SZERINT

Alulírott
…..…………………………………………mint
a(z)
……………………………………….………… (cégnév)9 ajánlattevő jelen közbeszerzési
eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen
nyilatkozattal elfogadjuk.
Nyertességünk esetén vállaljuk, hogy a szerződést megkötjük és azt az ajánlatban meghatározott
összegért szerződésszerűen teljesítjük.
Ennek megfelelően ajánlatot nyújtunk be az ajánlati felhívás és a dokumentáció szerinti feladatok
ott rögzítettek szerinti teljesítésére és nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk az előbbi
dokumentumokban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére.
Nyilatkozom, hogy társaságunk10 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint
-

mikro vállalkozásnak,
kisvállalkozásnak,
középvállalkozásnak minősül,
nem tartozik a törvény hatálya alá11.

Jelen nyilatkozatot a „Zöldfa utcai óvoda felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: …………….., ……... év ………………. hó ……. nap

…………………………………………..
cégszerű aláírás

9

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
11
A megfelelő rész aláhúzandó.
10
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3. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)12
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót
igénybe venni13:
A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni

b) az ezen része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók14:
Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe

Jelen nyilatkozatot a „Zöldfa utcai óvoda felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………….., ……... év ………………. hó ……. nap

………………………………………
cégszerű aláírás

12

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a
teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbetétet
kell beírni.
14
Amennyiben az a) pont alapján alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, de az ajánlat benyújtásakor még nem ismert(ek) az
alvállalkozó(k), akkor az „ajánlat benyújtásakor még nem ismert” szöveget kérjük feltüntetni.
13
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4. számú melléklet

Nyilatkozat
a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerint

Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (ajánlattevő cégneve) cégjegyzésre
jogosultja vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező képviselője úgy nyilatkozom, hogy
az alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezetek (személyek) kapacitására (is)
támaszkodva kívánunk megfelelni:

Kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet
(személy) neve, székhelye
(címe)15

Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
annak az alkalmassági követelménynek a megjelölése,
melynek igazolása érdekében ajánlattevő a megjelölt szervezet
(személy) erőforrására támaszkodik.

Jelen nyilatkozatot a „Zöldfa utcai óvoda felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: …………….., …... év ………………. hó ……. nap

.......................................
cégszerű aláírás

15
Amennyiben ajánlattevő nem kíván kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, személyt igénybe venni, akkor az alábbi
sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbetétet kell beírni.
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5. számú melléklet

ELŐSZERZŐDÉS16
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéhez
amely létrejött egyrészről
[Ajánlattevő neve]
[székhelye]
adószáma:
………………………………
képviseli:
………………………………
mint ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő)
másrészről a(z)
[Kapacitást nyújtó szervezet neve]
[székhelye]
adószáma:
………………………………
képviseli:
………………………………
mint kapacitást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Kapacitást nyújtó szervezet)
között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
1. Felek megállapítják, hogy a Karcag Városi Önkormányzat „Zöldfa utcai óvoda

felújítása” tárgyban a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
(továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) indított.
2.

Ajánlattevő a Közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be, és az Ajánlatkérő által a
Közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírt L.1.1) pontban előírt alkalmassági
követelmény(ek)nek a Kapacitást nyújtó szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni.

3.

Felek, mint a Közbeszerzési eljárás Ajánlattevője, valamint Ajánlattevő Kapacitást nyújtó
szervezete jelen előszerződéssel kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben Ajánlattevő
nyertes ajánlattevőként kerül kihirdetésre, úgy a Közbeszerzési eljárás eredményeként
kötendő szerződés teljesítéséhez szerződést fognak kötni a 2. pontban megjelölt
alkalmassági feltétel szerinti feladatok ellátására.

4.

Felek megállapodnak, hogy az ellenszolgáltatás összegét a tárgyi előszerződés alapján
megkötendő szerződésben rögzítik.

16

Minta, az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentum.
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5.

Kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére figyelemmel kötelezettséget vállal
arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének
időtartama alatt rendelkezésre állnak.

6.

Felek megállapodnak, hogy jelen előszerződésben nem részletezett kérdésekben a végleges
szerződés, valamint a Ptk. és a Kbt. előírásai irányadók.

7.

Jelen előszerződés 2 (két) számozott oldalból áll, és 2 (két) egymással teljesen azonos
eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a Felek képviselői kézjegyükkel láttak
el, és amelyből a Feleket egy-egy példány illeti meg.

8.

Felek jelen előszerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik által cégszerűen aláírtak.

…, … év … hónap … nap

………………………………
[Ajánlattevő cégszerű aláírása a
kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről]

………………………………
[Kapacitást nyújtó szervezet cégszerű
aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)
részéről]
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6. számú melléklet

Nyilatkozat kizáró okokról17
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a
Kbt. 62. §-a (1) bekezdés g) – k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.
A Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjával kapcsolatban kijelentem, hogy
társaságunk olyan társaságnak minősül, amely18
- szabályozott tőzsdén jegyzett;
- szabályozott tőzsdén nem jegyzett ezért a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének k) pont kb)
alpontjával kapcsolatban kijelentem19,
a) hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény törvény3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos20 neve és állandó lakóhelye a következő:
Tényleges
tulajdonos
állandó
Tényleges tulajdonos neve
lakóhelye

VAGY
17

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön be kell nyújtania.
Megfelelő rész aláhúzandó
19
Az a) pontban foglaltak esetében az a) pontban szereplő táblázat kitöltendő, a b) pontban foglaltak esetében a b) pont szövege
aláhúzandó
20
A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b); d) alpontja szerinti definiált tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást,
ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt
százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
18
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b) hogy ajánlattevő a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai
szerint definiált tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.
Kijelentem továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. §-ának (1)
bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általunk alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-ának
(1) bekezdés g) – k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Jelen nyilatkozatot a „Zöldfa utcai óvoda felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt 21: …………….., ……... év ………………. hó ……. nap
….......................................
cégszerű aláírás

21

Nem lehet korábbi, mint az ajánlat felhívás feladásának napja
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7. számú melléklet

Nyilatkozat
műszaki és szakmai alkalmassági követelmények teljesüléséről

Alulírott, ……………...……….………, mint a(z) ……………………………..… (cégnév,
székhely) ajánlattevő22 / az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet23 cégjegyzésre
jogosult képviselője, felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy az ajánlati felhívás L.1.1) pontjában előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Jelen nyilatkozatot a „Zöldfa utcai óvoda felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………….., ……….. év ………………. hó ……. nap
……………………………
cégszerű aláírás

22
23

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni.
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8 számú melléklet

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény
tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlatot alátámasztó
önéletrajz
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
Képzettség
megnevezése:
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

Az ajánlati felhívás L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai gyakorlat bemutatása
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Többlet szakmai gyakorlatot
Többlet szakmai
alátámasztó korábbi projektek
gyakorlat számított
ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) (átfedéssel csökkentett)
(ÉV, HÓNAP)
időintervalluma (egész
hónap)*

Ellátott funkciók,
feladatok és beosztások
ismertetése (a többlet
szakmai gyakorlat
eldöntéséhez szükséges
mértékben részletezve)

Többlet szakmai gyakorlat **
(összesen egész hónap)*
_______________
hónap
* A többlet szakmai gyakorlati idő meghatározása:
- az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok
kerülnek összeadásra, úgy, hogy
o amennyiben egy adott időszakban többféle szakmai többlet szakmai
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gyakorlatot is szerzett a szakember, az átfedésnek minősül, ezért ilyen
esetben csak egyszer vehető figyelembe az adott időszak időtartama.
o a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai
tapasztalatába
** Ezen hónap érték kerül a felolvasólapra. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván megajánlani
többlet szakmai gyakorlatot a szakember vonatkozásában, akkor a felolvasólapon 0 hónap
megajánlást kell szerepeltetni és ebben az esetben az önéletrajzban is 0 hónapot kell
szerepeltetni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Jelen önéletrajzot a „Zöldfa utcai óvoda felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként csatolom.
Kelt: …………….., …….. év ………………. hó ……. nap
………………………………
szakember aláírása
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9. számú melléklet

Nyilatkozat
egyenértékűséggel kapcsolatban
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)24
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy25
 az ajánlatunkban nem kívánunk egyenértékű megoldással élni
 az ajánlatunkban a műszaki leírás és/vagy a költségvetés vonatkozásában az alábbi
egyenértékű megoldással kívánunk élni
Műszaki leírás és/vagy a költségvetési Az egyenértékű megoldást
tétel megnevezése
dokumentum megnevezése26

igazoló

Jelen nyilatkozatot a „Zöldfa utcai óvoda felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………….., ……. év ………………. hó ……. nap
….......................................
cégszerű aláírás

24

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni
A megfelelő részt vagy a rubrikában történő x elhelyezésével vagy aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni
szükséges! Az alsó rubrikához rendelt eset fennállásakor az ahhoz tartozó táblázatot ki kell tölteni!
26
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdése szerinti dokumentumokat csatolni kell az ajánlatba!
25
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10. számú melléklet

Nyilatkozat
a 321/2015. (X. 31.) Korm. r. 21. § (2) bek. b) pontja tekintetében
Alulírott ….................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév)27
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője
nyilatkozom,
hogy az ajánlati felhívás L.1.1) pontjában előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában az
alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni a teljesítésbe:
Az érvényes felelős műszaki Az érvényes felelős műszaki vezetői
Szakember
vezetői jogosultságot igazoló jogosultságot nyilvántartó kamarai
neve
kamarai nyilvántartási szám28:
honlap pontos elérhetőségi útvonala29:

Jelen nyilatkozatot a „Zöldfa utcai óvoda felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………….., ……. év ………………. hó ……. nap
….......................................
cégszerű aláírás

27

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevőt fel kell tüntetni

28

Amennyiben nincs ilyen, akkor a „NINCS” szöveget kell beírni
29
Amennyiben nincs ilyen, akkor a „NINCS” szöveget kell beírni
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11. számú melléklet

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, az L.1.1) alkalmassági minimumkövetelmény
tekintetében bemutatott szakember L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz
Önéletrajz
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
Képzettség
megnevezése:
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

Az ajánlattételi felhívás L.1.1) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati időt alátámasztó szakmai gyakorlat bemutatása
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Az előírt szakmai gyakorlatot
alátámasztó korábbi projektek
ismertetése, időpontjai (-tól, -ig)
(ÉV, HÓNAP)

Az előírt szakmai
gyakorlat (egész
hónap)

Ellátott funkciók,
feladatok és beosztások
ismertetése (az előírt
szakmai gyakorlat
eldöntéséhez szükséges
mértékben részletezve)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
Jelen önéletrajzot a „Zöldfa utcai óvoda felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlat részeként csatolom.

34. oldal, összesen: 35

DOKUMENTÁCIÓ

Kelt: …………….., ……….. év ………………. hó ……. nap
………………………………
szakember aláírása

35. oldal, összesen: 35

