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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
az 

ALBERTIRSA, TELEPÜLÉSI CSATORNAHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE 
KÖZTÁRSASÁG ÚTI ÁTEMELŐ GÉPÉSZETI KORSZERŰSÍTÉSE, NYOMÓCSŐ 

KAPACITÁS BŐVÍTÉSE  
tárgyú, 

 
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 115. §-a alapján kezdeményezett nyílt 

közbeszerzési eljárásban 
 

Eljárás azonosítószáma: EKR000678742018 
 
Kiegészítés az EKR-ben megjelenő ajánlattételi felhíváshoz 
 
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon, elektronikus levelezési és honlap címe:  
Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Tel.: 06 53 570 053, 
Fax: 06 53 370 175, e-mail: toszegi.aniko@albertirsa.hu www.albertirsa.hu. 
 
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy: Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó, 8226 Alsóörs, Felsőmáli u. 46-48. Telefon: + 36/30 4114927 e-
mail: topil@topil.hu; lajstromszám: 00221 
 

2. A választott eljárás:  

Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendeletben (a továbbiakban: EKR) foglaltak alapján, az EKR igénybevételével, a Kbt. 
Harmadik Rész, 115. §-a szerinti nyílt, tárgyalás tartása nélküli, a gazdasági szereplők 
egyidejű, közvetlen felkérésével induló közbeszerzési eljárást kezdeményez. 

3. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja és pénzügyi 
feltételei:  

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás mellékleteként közbeszerzési dokumentumokat is készít.  

Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlenül, 
korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra a 
https://ekr.gov.hu/ linken (eljárás azonosítója: EKR- 000678742018) mindazon gazdasági 
szereplő részére, akiket ajánlatkérő ajánlattételre felkér. 

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és 
http://nekszt.hu címeken érhetőek el.  

Az ajánlatkérő az EKR felületen tart kapcsolatot az ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplőkkel/eljárás résztvevőivel.  
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Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az eljárásban 
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot! 
 
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan 
gazdasági szereplővel, akit az ajánlatkérő nem kért fel ajánlattételre. 
 
4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, (nómenklatúra):  

Albertirsa, települési csatornahálózat fejlesztése, Köztársaság úti átemelő gépészeti 
korszerűsítése, nyomócső kapacitás bővítése a 36600/1442-35/2018.ált. számú vízjogi 
létesítési engedélyben leírtak, valamint a közbeszerzési dokumentumok részeként 
rendelkezésre bocsájtott műszaki leírások, árazatlan költségvetésekben foglaltak alapján. 

Albertirsa Város szennyvíz hálózata és szennyvíztisztító telepe összevont vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel rendelkezik.Vksz.: Gerje / 816. 
Albertirsa Város I. számú átemelő aknája, mely a település szennyvizeit a szennyvíztisztító 
telepre juttatja ( végátemelő ). 
A település közel 92%-ban csatornázott. 
Csatornával ellátott ingatlanok száma : 3096 db 
Összes ingatlan száma :  3998 db 
Szennyvízcsatorna hálózat csővezeték össz. hossza :  92.042 fm 
Szennyvíztisztító telep :  Albertirsa külterület, 027/2. hrsz. 
Tisztított szennyvíz befogadója :  Gerje főcsatorna 41+160 km szelvénye 
 
Tisztítótelep jellemző kapacitása :     1800 m3/d 
 
A tisztítótelep és a végátemelő kivitelezése óta eltelt időszakban a rákötések megnövekedése 
okán, továbbá a csapadékos idei többlet vízterhelések okán oly mértékű többlet hidraulikai 
terhelés keletkezik az I. sz. átemelő aknánál, mely az érkező szennyvizet a tisztítótelepre 
továbbítani nem tudja, és az átemelő akna túltöltődéssel kiönt, valamint a bekötő gravitációs 
csőhálózat tisztító aknáinak fedlapján a nyers szennyvíz feltör és az útra, közterületre folyik. 
Az üzemeltetés során tapasztalt jelenség megoldására Albertirsa Város Önkormányzata 
tervezési szerződést kötött az Akvi – Patent Zrt-vel, hogy az átemelő akna gépészeti 
átalakítását, továbbá a megnövekedett hidraulikai kapacitáshoz méretezett új nyomócsövet és 
a tisztítótelep első szűrési fázisát felülvizsgálja és annak áttervezését elvégezze. 
A jelenlegi 1.800 m3/d hidraulikai kapacitást a telepre csapadékos időben beérkező és a 
telepen lévő Indukciós mennyiségmérővel mért adatok alapján 3.000 ÷ 3.200 m3/d hidraulikai 
kapacitás is jellemzi. 
Ezen mennyiség üzemszerű elszállítását a végátemelőből az ott lévő két darab FLYGT NP 
3171.181 HT 451 típusú szivattyúk biztosítani nem tudják, továbbá a jelenleg kiépített D200 
méretű KPE nyomócső is szűk keresztmetszetnek bizonyult a megnövekedett mennyiséghez 
képest, továbbá a tisztítótelepre jelenleg beépített AP 400/5 típusú gépi rács cseréje is 
szükséges. 
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A tervezett szennyvíz elvezetési koncepció alapján a tervezett végátemelőt (Köztársaság út) 
terhelő szennyvizek mennyisége: 

- normál kibocsájtású hónap átlagára 
 1.821m3/d; óracsúcsban ~182 m3/h = 50,5 l/s terhelést kap 
- maximális napi kibocsájtás figyelembevételével 
 3080 m3/d; óracsúcsban ~308 m3/h = 85,5 l/s terhelést kap 
 

A maximális-üzemzavari eseti ~308 m3/óra szennyvízmennyiség tisztító telepre szállításához 
szükséges csőméret D315 PE100 SDR 17 (PN 10), a kialakuló maximális vízsebesség 1,37 
m/s 
 
Az átemelők hidraulikai elemzése, gépészeti berendezések 
 
-Köztársaság úti végátemelő méretezése: 
-Nyomó távvezeték csőméret: D315 PE100 SDR17 (PN10) 
 (Db= 277 mm) 
- Csőhossz : ~1150 m 
- Szintek: - végátemelő terep : 125,50 mBf 
  - Átemelő akna fenékszint: 118,60 mBf 
                        -szvt. telepi rács becsatlakozási szint:~124,07mBf. 
  - Qmax = 85,5 l/s 
Tervezett szivattyú: 
típus: NP 3202.180 HT 456  1 +1 db 

Csatlakozó csonk méret: DN150 
P=30 KW 
Munka pont 1 szivattyús üzemmódban: 

Q=85,5 l/s 
H=25 m.v.o. 
vcső=~1,3m/s 

 
Gépészeti átalakítások: 
 
A Köztársaság úti átemelő akna és a hozzá kapcsolódó szerelvényakna teljes gépészeti, erős 
és irányítástechnikai átalakítása szükséges a kapacitásbővítés okán. 
A jelenleg kiépített Flygt szivattyú és azok nyomócsövei, vezetőcsövei, szakaszoló 
szerelvényei elbontásra kell kerüljenek, majd helyettük az új szivattyú, új csatlakozólábbal, új 
vezetőcsővel és új nyomócsővel szerelvényekkel kell kiépítésre kerüljön. 
Az új szivattyúk ( NP 3202.180 HT 456  ) nyomócsöve DN 150 ( Ø168,3x3 ) méretű. Ehhez 
igazodóan kell a szerelvény aknába elhelyezni a DN 150 méretű golyós visszacsapókat és az 
ugyancsak DN 150 méretű rövid beépítésű gumiékzárású tolózárakat. 
A két szerelvénytípus epoxibevonatos Öntvényházas VAG vagy JAFAR típusúak. 
Az új szerkezeti anyagminőség : KO 36 ( DIN 1.4541 ) 
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Az átemelő aknában lévő lejáró hágcsót is ki kell cserélni KO 36 anyagminőségűre, továbbá 
az átemelő és szerelvényakna fedlapjait is cserélni kell tűzihorganyzott anyagú bordás 
lemezre, mely fedlapok zsanérosak és zárható kivitelben kell készüljenek. 
 
Az átemelő akna gépészeti átalakítását megelőzően ki kell építeni a meglévő D200-as KPE 
nyomócsővel azonos nyomvonalon az új D315 PE100 SDR 17 anyagú nyomóvezetéket. 
A D200 méretű csővezeték nem kerül elbontásra, az bypass és havária feladatok ellátására 
bennmaradó lesz. 
Tisztítótelep tekintetében az emeleti szinten kialakított gépi rács és annak kézi rácsos 
rácsdoboza a megnövekedett kapacitást alapul véve túlterhelt. 
Jelenleg beépített AP 400/5 típusú Akvi – Patent gyártmányú gépi dobrács az Ø 5 mm-es 
perforációjával maximálisan 60 l/s szennyvíz szűrésére képes. 
Tekintettel a csúcsideji Q = 85,5 l/s-os kapacitásra a jelenlegi gép helyére egy új, nagyobb 
tisztítási kapacitású gépi rácsot kell kiépíteni. Az új gép Ø 600 mm-es szűrőkosárral 
rendelkezik. 
Típusa : AP 600/5 , Ø5 mm-es perforált dobbal, kefézett szalagéllel. 
Az új gép kapacitása Q = 100 l/s. 
A meglévő gépi és kézi rács dobozának helyére egy új kézi rácsos rácsdobozt kell kiépíteni, 
mely az új rácsot fogadja. Az új rácsdoboz rá és elvezető csonkjait a meglévő 
csőkapcsolatoknak megfelelően kell kialakítani, melynél gyártás előtti felmérés szükséges. 
 
Az új D315 KPE csővezeték építésénél a Gerjén történő átvezetés előtt és után is ki kell 
építeni egy - egy szerelvényaknát, benne két darab kézi elzáró szerelvénnyel. A két akna 
közötti csőszakaszt acél csőből kell elkészíteni, a megfelelő védelemmel ellátva. Az akna 
tervét a GT-00/03 terv tartalmazza. Készül két darab akna. 
 
Az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetőleg a műszaki specifikációban és 
árazatlan költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek megnevezése kizárólag a 
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre. Ajánlatkérő a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, azzal egyenértékű terméket 
elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 46. § (4)-(6) bekezdései szerint. 

Az ajánlatok érdemi összehasonlíthatósága érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetéseket bocsát az Ajánlattevők 
rendelkezésére, amelyet sem formájában, sem tartalmában változtatni nem szabad! Az 
árazatlan költségvetések megváltoztatása (bővítése, tétel elhagyása stb.) az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezheti!  

A kivitelezéssel kapcsolatos műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok 
részeként az EKR-be feltöltött tervdokumentáció, kapcsolódó műszaki leírások, árazatlan 
költségvetések tartalmazzák. 

CPV kódok:  45252100-9 Szennyvíztisztító mű építési munkái 
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44163110-4 Szennyvízelvezető csövek 

44163112-8 Szennyvízelvezető rendszer 

45252127-4  Szennyvízkezelő építési munkái 

 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás 
lefolytatatásra kerül: Vállalkozási szerződés. 
 
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer 
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:  
Nem kerül sor. 
 
7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2018.  december 15. 

8. A teljesítés helye: 2730 Albertirsa közigazgatási területe, részletezve a közbeszerzési 
dokumentumok részeként kiadott vízjogi létesítési engedélyben. 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való 
hivatkozás: 
 
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének pénzügyi fedezete ajánlatkérő saját forrásából, beruházási 
hitelből biztosított.  

A szerződés keretében elvégzendő munka vízjogi létesítési engedély-köteles tevékenység.  
 
Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint ajánlattevő a szerződésben foglalt áfa nélkül számított - 
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg 
összege a végszámla összegéből kerül levonásra. Amennyiben ajánlattevő kéri az előleg 
kifizetését, úgy azt ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 
belül kifizeti. 

A teljesítés során 1 előlegszámla, 1 részszámla és 1 végszámla nyújtható be.  

Nyertes ajánlattevő a részszámlabenyújtására az alábbiak szerint jogosult: 
 
A részszámla benyújtására ajánlattevő az építési-kivitelezési munka 50%-os készültségi 
szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 50%-ának megfelelő mértékben. 
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Nyertes ajánlattevő a végszámlát a 100%-os készültségi szint eléresekor, az építési munkák 
befejezése után, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, ajánlatkérő műszaki ellenőre által 
kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatjabe, a nettó szerződéses ár 50%-ának megfelelő 
mértékben. 

A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B.§-ában foglalt feltétételek irányadók.  

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az 
adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.  

A kifizetés folyamata:  

A vállalkozási díj kifizetésére forintban, az igazolt teljesítést követően, a tartalmilag és 
formailag szabályszerűen kiállított, ajánlatkérő műszaki ellenőre által leigazolt 
számla/számlák ellenében az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 15, 
illetve 30 napon belül átutalással – forintban - kerül sor a Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(7) és (10)-
(11) bekezdésében, valamint 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31.§-ában és 32/A-32/B.§-
ában, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, - 
amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-32/B.§-ában foglaltak alapján, figyelemmel a 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásaira, valamint az adózás rendjéről szóló törvény 
(2017. évi CL. törvény) Art vonatkozó rendelkezéseire.  

Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő 
szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:  

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre 
jogosult az ellenszolgáltatásból;  

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként 
mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, 
hogy állítsák ki ezen számláikat;  

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői 
teljesítés mértékét;  

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;  
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e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy 
az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 
visszatartja; 
 
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 
másolatait; 
 
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói 
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőként szerződő feleknek; 
 
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a 
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő 
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt 
érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő 
által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 
 
A felek kizárólag a g) pont szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak 
meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) 
bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása 
során a havonta nettó módon számított 200.000.- forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő 
az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az 
esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 
Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. sz. törvény (Art) rendelkezéseit mind az ajánlattevő, 
mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell.  
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Amennyiben az ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 
ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget.  

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó. 

Ajánlatkérő a későbbi félreértések elkerülése érdekében közli, hogy átalányáras szerződést 
kíván kötni, ebből adódóan a Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő, és a nyertes 
ajánlattevő által beárazott költségvetési kimutatás csupán Megrendelő tájékoztatását szolgálja, 
az abban szereplő összmennyiségek az egyes tételeknél a tényleges teljesítés során 
változhatnak, ez azonban a teljes ellenszolgáltatás összegét nem érintheti. A megajánlott 
ellenszolgáltatás összegének a szerződésben meghatározott műszaki tartalom 
megvalósításának teljes ellenértékét és valamennyi költségét tartalmaznia kell. 

Vonatkozó jogszabályok különösen:  
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;  
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;  
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;  
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet;  
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény.  

 
10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Késedelmi kötbér: A szerződés kötbérköteles. A Ptk. 6:153.§ értelmében a Vállalkozó 
késedelembe esik, ha a teljesítési véghatáridőt elmulasztja. Ajánlatkérő késedelmi kötbér 
követelésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő 
minden késedelmesen eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 1%-a/naptári nap, de 
legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A kötbér maximum elérését követően ajánlatkérő 
jogosult – érdekmúlásának bizonyítása nélkül – azonnali hatállyal írásban, indokolással 
ellátott felmondással felmondani. 
 
Meghiúsulási kötbér: A késedelmi kötbér maximumának elérését követő naptól 
Vállalkozóval szemben ajánlatkérő meghiúsulási kötbért követelhet a szerződéstől való elállás 
jogának gyakorlása mellett. Ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre válhat jogosulttá, ha a 
szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik. 
A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a meghiúsulással érintett munkarészek nettó 
vállalkozói díjának 30 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke elsődlegesen Vállalkozó részére 
teljesítendő vállalkozói díjból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával.  
 
Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak alapján Vállalkozó hibásan teljesít, ha 
az általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályban és a 
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közbeszerzési dokumentumokban, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságoknak és 
rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a 
jogszabályban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetve mellékleteiben meghatározott 
tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely jogszabályban foglalt 
kötelezettségét. Amennyiben a Vállalkozó nem a költségvetésben meghatározott műszaki 
tartalomnak vagy a szakmai ajánlatának megfelelően, azaz hibásan teljesít, úgy ajánlatkérő – 
a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás 
teljesítési kötbér mértéke a hiba észlelésétől és az építési naplóban történt rögzítésétől a 
kijavításig és annak építési naplóban történt elfogadásáig terjedő időtartamra naponta a hibás 
teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozói díjának 1 %-a. A kötbérfizetési kötelezettség 
maximuma 30 napra jutó összeg. Ennek elérését követően ajánlatkérő jogosult a szerződést – 
érdekmúlásának bizonyítása nélkül – azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott 
felmondással felmondani.  
A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése alapján Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett nem 
érvényesíthet szavatossági igényt. 
 
Jótállás: időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 48 hónap.  
 
Jólteljesítési biztosíték: mértéke az Áfa nélkül számított nettó ellenszolgáltatás 2%-a, mely a 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő naptól számítottan a jótállási 
kötelezettség lejárta napjáig tart. A jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő választása szerint, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő 
lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a visszatartás lehetőségét. 
 
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot: 
Nem. 
 
12. A részajánlattétel lehetőségének megadásáról, vagy annak kizárásáról szóló 
ajánlatkérői előírás. Részajánlat tételére lehetőség esetén, tájékoztatás arról, hogy egy 
vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy 
korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat 
tételének kizárása esetén ennek indokainak feltüntetése: 

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta a részajánlat tétel 
lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzési igény, a beszerzés 
tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a 
részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. Jelen 
közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a 
közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, a felvonulási létesítmények mozgatása, az 
építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. Jelen 
közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet 
alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes 
részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából 
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nehezen kivitelezhető továbbá a beszerzés tárgyának jellege sem teszi lehetővé a 
közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő 
esetében oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő 
munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő 
ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. 
A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag 
összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok 
érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.  

A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek 
csökkentése. 
 
13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat nem 
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján kerül 
kiválasztásra, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok 
súlyozása (kivételesen a sorrendje): 
 
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik: 
 

Értékelési szempontok Súlyszám 
 
1.) Nettó vállalkozási díj (Ft) 

 

 
70 

3.) A Felhívás M/1. pontjában 
meghatározott felelős műszaki vezetőnek 
az előírt 12 hónapos szakmai tapasztalaton 
felüli többlet szakmai tapasztalata 
hónapokban megadva. (Minimum 0 
hónap; az ajánlati elem legkedvezőbb 
szintje: 24 hónap) 

 
 

30 

 
Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. 
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: 
 

A “Nettó vállalkozási díj (Ft)” értékelési részszempont esetében a legalacsonyabb összegű 
nettó vállalkozási díjat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez 
képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot.  

Képlet: 

P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max – P min) + P min 
ahol: 
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  
 
 
A “Felhívás M/1. pontjában meghatározott felelős műszaki vezetőnek az előírt 12 
hónapos szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata hónapokban 
megadva. (Minimum 0 hónap; az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 24 hónap)” 
elnevezésű értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő az egyenes arányosítás 
módszerével osztja ki a pontszámokat. 
Csak olyan szakember ajánlatható meg, aki az alkalmassági követelményben előírt MV-
VZ, jogosultság megszerzésétől számítottan legalább 12 hó szakmai tapasztalattal 
rendelkezik. 
A 12 hónapon felüli 24 hónap vagy annál kedvezőbb szakmai tapasztalat megajánlások 
egyaránt a maximum 10 pontszámot kapják. 
Amennyiben ajánlattevő nem kíván a 12 hónapon felüli szakmai tapasztalatra többlet 
megajánlást tenni, akkor „0” értéket kell a Felolvasólapon feltüntetnie. Ebben az esetben 
ajánlatkérő a minimum 0 pontszámot osztja ki. 
Ajánlatkérő az időben átfedésben lévő időszakokat – párhuzamosan több helyszínen szerzett 
szakmai tapasztalat – egyszeresen veszi figyelembe, és a matematika szabályai szerint egész 
számra kerekítve kéri megadni a megajánlásokat. 
 

Abban az esetben ha a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb érték megegyezik, ajánlatkérő a 
maximum pontszámot osztja ki. 

Képlet:  

Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – A legkedvezőtlenebb) 
x (Pmax-Pmin) + Pmin 
ahol  
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
P max: a pontskála felső határa  
P min: a pontskála alsó határa  
A legkedvezőbb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legkedvezőtlenebb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

 
Az értékelési részszempontokra irányadó rendelkezés: Az egyes szempontokra adott 
pontszámok az adott szempontokhoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és ezeknek 
az eredménye a súlyozott pontszám. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, melynek a 
súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a súlyozott összpontszáma a 
legnagyobb. Az ajánlatkérő az egyes tételekre adott súlyozott pontszámot, illetve a súlyozott 
összpontszámot két tizedes jegyre kerekítve vizsgálja.  
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14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és 
q) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.  

A Kbt. 114. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell 
feltöltenie az EKR rendszerbe arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.  

Ajánlattevőnek fel kell töltenie az EKR rendszerbe a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontja tekintetében nyilatkozatát arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges 
tulajdonosát meg tudja-e nevezni.  

- Ha az ajánlattevő pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg tudja nevezni, akkor a tényleges 
tulajdonos/tulajdonosok nevéről és állandó lakóhelyéről szóló nyilatkozatát kell feltöltenie az 
EKR rendszerbe.  

- Ha a gazdásági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges feltöltenie 
az EKR renszerbe.  

- Ha a gazdásági szereplő nem tudja a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) 
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát megnevezni, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatát 
szükséges feltölteni az EKR rendszerbe. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek az 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 
vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles feltölteni az EKR rendszerbe a kizáró okok 
hiányáról.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésének 
rendelkezéseire, mely szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre 
vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak/feltölthetőek (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt 
tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.  

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok 
fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás 



 

15 
 

benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi 
közbeszerzési eljárásban az EKR- ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a 
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri 
figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a 
korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó 
igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben 
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.  

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő 
elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 7. 
§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása 
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban 
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.  

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró 
okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára (öntisztázás).  

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás 
igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) 
elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni, amennyiben erre vonatkozóan űrlap rendelkezésre 
áll. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők 
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.  

 
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem ír elő gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági követelményt, figyelemmel arra, hogy minél szélesebb körben kívánja 
a versenyt biztosítani. Ajánlatkérő úgy határozta meg az ajánlattételre felkért ajánlattevők 
körét, hogy a megbízhatóság és a teljesítősképesség megállapítása érdekében előzetesen 
nyilatkoztatta a felkérendő gazdasági szervezeteket. 

Műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményei: 
 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. Rendelet 1. melléklet „IV. Felelős műszaki vezetés” 3. része szerinti MV-VZ 
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szakterületre vonatkozó jogosultsággal, és minimum 12 hónap a jogosultság megszerzésétől 
számított felelős műszaki vezetési tapasztalattal rendelkező szakemberrel. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
M/1. A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Felhívás M/1. pontjában meghatározott 
műszaki-szakmai alkalmassági követelmény esetében az ajánlattevő az ajánlatban csupán 
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül. Az 
alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.  
 
Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges 
benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint: 
 
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (2) bek. 
b) pontjával foglaltakkal összehangban nyilatkozatát azoknak a szakember(ek)nek 
(szervezet(ek)nek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, 
végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni 
a teljesítésbe.  
 
Szakember(ek) bemutatása során csatolandó: 
 

- végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentum, 
 

- szakmai gyakorlatot egyértelműen igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt 
önéletrajz, a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) 
feltüntetésével,  

 
- a szakember(ek) által saját kezűleg aláírt rendekezésre állási nyilatkozat, 

 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer 
számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek 
történő megfelelés igazolására. 
 
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat és végzettség meglétét az önéletrajz és a végzettséget 
igazoló dokumentum alapján ellenőrzi. 
 
Amennyiben a Felhívás M/1. pontja tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási 
jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az 
ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és 
szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önléletrajz és 
végzettséget igazoló dokumentum ebben az esetben is csatolni szükséges). 
 
Amennyiben a jelen felhívásban előírt végzettségel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel 
kíván ajánlattevő a jelen felhívásban foglalt minimumkövetelménynek megfelelni, úgy 
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ajánlattevő ajánlatában csatolja az egyenértékűnek tekintett végzettséget/képzettséget igazoló 
intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. 
 
Az egyenértékűség igazolásakor felhívjuk a figyelmet a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire is. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. Rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a 
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által előírt M/1. pontjában meghatározott 
követelményeknek, a követlemény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a fent megjelölt dokumentumok benyújtása helyett. 
 
A felhívás M/1. pontjában előírt műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében 
irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
Rendelet 21. § - 25. § vonatkozó rendelkezései. 
 
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdése szerint az  alkalmasság igazolásához 
igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 
csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére 
szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. 
 
16. Az ajánlattételi határidő: 2018. 10. 04. 10.00 óra 
 
17. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja: 

Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat az 
EKR-en keresztül kell benyújtani azzal, hogy amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben 
űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani.  

18. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a 
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: 
 
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű 
dokumentumok (prospektusok) is becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. 
Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős 
fordítását is elfogadja. Ez esetben ajánlattevőnek az alábbi nyilatkoztatot szükséges 
ajánlatához feltölteni: “Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az 
eredeti szöveg tartalmával mindenben megegyezik.” A fordítás helyességért és 
megfelelőségéért az ajánlattevő felel. 
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19. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak:  

Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik, az elektronikus közbeszerzés részletes 
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. 
Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a jelen felhívásban 
meghatározott határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek. A beérkezés 
időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, amelyet az 
EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára 
hozzáférhetővé válnak.  

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti 
adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve elektronikusan az ajánlattevők részére 
elérhetővé teszi.  

20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap. 
 
21. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: ajánlatkérő nem köti ajánlati 
biztosíték nyújtásához az ajánlattételt. 
 
22. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek: 
Nem releváns. 
 
23. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: . 
 
24. Hivatkozás a közzétett előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára. Az ajánlattételi, valamint a 
közvetlen részvételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja: Ajánlatkérő előzetes 
tájékoztatót nem tett közzé. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. szeptember 18. 
 
26. Egyéb feltételek: 

(1) Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül lehet benyújtani.  
(2) Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll 

rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR 
űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a 
gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell 
írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.  

(3) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra 
vonatkozóan támasztott követelmények az EKR 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó:  

(4) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a 
dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, 
vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus 
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űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus 
másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó 
elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat 
csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a rendeletben meghatározott eset 
kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.  

(5) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a 
nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus 
űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha 
az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki 
kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is 
lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az 
esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt 
nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.  

(6) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve 
gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum 
benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus 
másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző 
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.  

(7) Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt 
írhatja elő, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés 
érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményeinek.  

(8) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2)-(3) 
bekezdése vonatkozásában, hogy amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt 
dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az 
ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó 
követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az 
ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az 
ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt 
követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz 
eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem 
olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy 
kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és 
a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. Amennyiben az 
EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok 
informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem 
olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat 
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olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az 
ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – 
csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe 
venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi 
nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem 
határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot 
nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel 
kell eljárni.  

(9) Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet 
vagy – az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági 
szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, 
aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a 
nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-
ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a 
gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. (424/2017. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 13. § (1) bekezdés)  

(10) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek 
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (424/2017. (XII. 
19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés).  

(11) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:  

• az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. Törvény 9. § (1) 
bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Egyéni vállalkozó esetében – az egyéni 
vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény 10. § (1) bekezdése 
figyelembevételével – csatolni kell a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, 
vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében 
ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának 
ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság 
igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített 
nyilatkozat);  

• 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;  

• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek (közös 
ajánlattevőnek) csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az 
ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. 
Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus 
űrlapként létrehozza a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, 
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amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az ajánlatához kapcsolódóan. (A nemleges 
nyilatkozatot is csatolni kell!). 

(12) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § 
38. pont a)-b), vagy d) alpontja alapján 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.  

(13) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

(14) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a)-b) pontjára tett nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!  

(15) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésére 
tekintettel a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 
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időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.  

(16) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak 
alapján nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással 
az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, 
és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.  

(17) Ajánlattevőnek nem kell csatolnia külön nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint 
arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e, tekintettel arra, hogy a 
424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 6.§ (7) bekezdése értelmében azt a regisztráció során 
rögzíteni kell.  

(18) Az ajánlattevő csatolnia kell az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést, az 
egyes résztevékenységeket bemutató pénzügyi, műszaki ütemtervet.   

(19) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tervez, melynek időpontja: 2018. szeptember 25. 14.00 
óra. Találkozás: 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Polgármesteri Hivatal. 

(20) Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) és (5) 
bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése 
vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy 
a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig 
megérkeznek ajánlatkérőhöz.  

Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez 
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez 
nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az 
ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Amennyiben az eljárás során 
kiegészítő tájékoztatásra kerül sor, az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy ajánlata 
elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette.  

(21) A Ptk. 6:252. § (3) bekezdése értelmében a kivitelező köteles a megrendelő által átadott 
tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálni és a megrendelőt a terv 
felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibája vagy 
hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező késedelem nélkül 
köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplők vizsgálják meg a Műszaki leírást (tervdokumentációt), és a terv 
felismerhető hibával, hiányosságaival kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás kérésével 
figyelmeztessék az ajánlatkérőt.  
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(22) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az 
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja a szerződés értékének a 65%-át. Az 
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 
milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenértékéből.  

(23) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11.§ alapján 
építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban, vagy 
a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az 
ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 
felelősségbiztosítás:  

- legalább 50.000.000 Ft/év és legalább 10.000.000 Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői  
felelősségbiztosítás, amelyet nyertes ajánlattevőnek ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési 
eljárás tárgyát képező építési beruházásra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes 
ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt 
ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől 
származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a 
megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek 
megfelelően kiterjeszti.  

(24) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra, 
amely rendelkezésre figyelemmel a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig 
szerepelnie kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett, kivitelezői 
tevékenységre jogosultak névjegyzékében, illetőleg eleget kell tenniük a vonatkozó Korm. 
rendeletben foglalt feltételeknek. Ajánatkérő (megrendelő) kizárólag az ezen feltételeknek 
megfelelő gazdasági szereplővel/szereplőkkel köt szerződést, az előbbi feltétel elmaradása a 
szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, és az ajánlatkérő adott esetben a második 
legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést  

(25) Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során vállalnia kell, hogy: 

- az ajánlatkérővel történő kapcsolattartása során előnyben részesíti az elektronikus 
kapcsolattartást, az újrahasznosított papír és a kétoldalú nyomtatás használatát, valamint 

- a beruházás megvalósítása során a beszerzéseinél lehetőség szerint előnyben részesíti a 
környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékeket, eszközöket, tevékenysége során 
megőrzi a természetes térszerkezetet, tevékenységének eredményével hozzájárul a 
tájképi/településképi/természeti/kulturális/építészeti érték vagy értékek, illetőleg a jó 
környezet- és egészség állapot megőrzéséhez, továbbá 
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(26) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
ajánlattevőt terheli.  

(27) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló megállapodást az EKR 13. § (3) bekezdésének megfelelően, amely 
tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 
bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők nevében hatályos 
jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) 
bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak 
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.  

(28) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése 
érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.  

(29) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti 
titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az 
üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló 
funkciót alkalmazza.   

(30) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját 

(31) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. 

 (32) Jelen ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem 
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeletei az irányadók. 
 
 
Albertirsa, 2018. szeptember 18. 
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II. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 
 
 
Általános információk 
 
1) A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) Harmadik Rész, 115. § alapján, a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával, az 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (továbbiakban: EKR) használatával kerül lefolytatásra. 
 

2) Az EKR-re vonatkozó részletes szabályokat az elektronikus közbeszerzés részletes 
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az EKR használatához a 
Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 
27/2017.(XI.6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési 
Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el.  

Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és 
http://nekszt.hu címeken érhetőek el.  

A közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben érhetőek el, ajánlatkérő ezen a felületen tart 
kapcsolatot az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkkel.  

 
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok  
 

3) A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is 
nyújthat be ajánlatot. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát 
követően változás nem következhet be.  

Az ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten 
elismerik a szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott 
károkért fennálló egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt 
hatalmaznak meg. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) 
bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie 
arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás 
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös 
ajánlattevők képviseletében eljárhat.  

4) Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő (kiegészítő 
tájékoztatás megadása [56. §], hiánypótlás [71. §], felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §]), 
az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását az EKR használatával 
teszi meg. 
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5) Jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, 
akiket az ajánlatkérő az EKR-en keresztül ajánlattétételre felkért.  
 
Üzleti titok 
6) Üzleti titok: A Kbt. 44. §-a alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, 
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot 
(ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó dokumentum nyilvánosságra hozatalát 
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített dokumentumhoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, 
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 
számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, 
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.  

A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót köteles 
alkalmazni.  

7) Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint 
a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 
Az ajánlatok bírálatának folyamata 
 
8) A Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő 
megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
 
9) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan 
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
 
10) Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) – (2) bekezdése alapján jár el. Ajánlatkérő köteles 
az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati 
cselekményeket elvégezni.  
 
11) A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján – a felhívásban részletezettek szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési 
szempontok alapján értékeli. 
 
12) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes 
ajánlattevőként, aki a kizáró okok szerinti kritériumok tekintetében a Kbt. és a külön 
jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett. 
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13) Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának 
ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági 
szereplőtől információt kérni.  

14)  Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (5) 
bekezdései, és a 67. § (1) és (4) bekezdései szerint. Amennyiben a felhívás alapján valamely 
követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges 
becsatolni, úgy azt elektronikus aláírással ellátott dokumentumként nyújtandó be.  

15) Az ajánlat részeként az elektronikus űrlapként közreadott felolvasólapot kell benyújtani, 
ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.  

16) Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely 
a szerződés teljesítése során az ajánlattevő oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat 
nettó HUF értékben kéri megadni.  

17) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az 
eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 
56. §-a szerint, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR használatával. A 
kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az 
ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni. 

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők (illetve részvételre 
jelentkezők, ajánlattevők) figyelmét arra, hogy az EKR használatával, gyakorlati 
alkalmazásával kapcsolatos útmutatás, magyarázat, tájékoztatás, segítségnyújtás nem képezi a 
jelen közbeszerzési eljárás tárgyát, az érdeklődő gazdasági szereplők az ezzel kapcsolatos 
kérdéseiket, bejelentéseiket, az EKR-t üzemeltető NEKSZT Kft. (1066 Budapest, Mozsár utca 
16.) az alábbi elérhetőségein tehetik fel, jelenthetik be: 
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-465-8899 (hétfőtől – péntekig 8:00-16:00) 
Ügyfélszolgálat e-mail cím: support@nekszt.hu 
Hibajelentés: ugyfelszolgalat@nekszt.hu  

Ajánlatkérő az EKR használatával, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan kért kiegészítő 
tájékoztatásokat a fentiek alapján fogja megválaszolni, azaz Ajánlatkérő NEM AD semmiféle 
iránymutatást, támogatást az EKR rendszer használatát illetően, tekintettel arra, hogy az 
Ajánlatkérő ugyanolyan felhasználója csak az EKR rendszernek, mint a gazdasági szereplők.  

18) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az 
ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az 
eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok 
mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre 
álló anyagi fedezet összegét. 
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19) Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás 
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérhet. 
 
20) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési 
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.  
 
21) Az ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (4) és (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) 
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 
 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  
Tel.: +36-1-476-1100  
Fax: +36-1-476-1390  
Honlap: www.antsz.hu  
 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály  
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 
Fax: (06 1) 795-0884 
Honlap: www.ommf.gov.hu  
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.  
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.  
Tel.: +36-1-301-2900  
Fax: +36-1-301-2903  
E-mail: hivatal@mbfh.hu  
Honlap: www.mbfh.hu  
 
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.  
Telefonszám:06-1-795-1400  
Telefax: 06-1-795-0716  
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu  

 
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az 
alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei 
Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkavédelmi Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a 
http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek” Munkavédelmi 
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Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és 
munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket 
munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében.  

 
Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségek  
A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következő szervezetek látják el: 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi 
Tanácsadó Szolgálat 
Témakör: Munkahelyi biztonság, munkahelyi egészség 
Zöld szám: 06 80 204 292 
E-mail: munkafelugy-info@ngm.gov.hu 
 

 
A nyertes ajánlattevő kiválasztása 
 
22) A Kbt. 76. § alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az eljárást megindító 
felhívásban foglalt értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata 
érvényes. 
 
Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről 
 
23) Az ajánlatkérő az ajánlatok és elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az 
ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az EKR-
be történő feltöltéssel teljesíti. 
 
24) Alkalmazandó jogszabályok 
 
A jelen dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a 
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. Törvény (Kbt.) 
és végrehajtási rendeleteiben foglaltak 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. 
 
25) Az ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy 
képezzék.  
 
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell 
ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a MSZ, a hatósági előírások és a hatályos 
jogszabályok, valamint az ajánlatkérőre vonatkozó egyéb szabályok betartásával), beleértve 
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az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is. A vállalkozási díjnak a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki megoldásra kell vonatkoznia. 
Az ajánlattevő az átalánydíjas vállalási ár megállapításánál legyen figyelemmel az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az 
ajánlattevő az ajánlati ár képzése során legyen figyelemmel a Kbt. 72. §-ban foglaltakra.  

Ajánlatkérő tételes, árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.  

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal megküldött tételes, árazatlan 
költségvetést kell beáraznia és benyújtania, ez képezi a műszaki és kereskedelmi 
ajánlatát. Továbbá ennek alapján kell a közbeszerzési dokumentumok részét képező, az 
EKR-ben űrlapként feltöltött Felolvasólapot az ott meghatározott bontásban és módon 
kitölteni az ajánlatadáshoz. 

A vállalkozási díjat a műszaki leírásban foglaltak, továbbá a kivitelezési véghatáridő 
figyelembevételével prognosztizált végleges összegben kell megadni magyar forintban 
(HUF). 

Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban (beleértve az 
ajánlatkérő által esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi 
munkákat, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. 

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges 
árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának a 
magyar szabványok szerinti I. minőségi osztályú megvalósításához, a felhívásban és jelen 
dokumentációban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten 
nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó 
tevékenység ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 

Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel 
erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.  

Egyenértékű termékek megajánlása 

A tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a költségvetési kiírás és/vagy 
műszaki leírás a műszaki paraméterek meghatározására helyenként gyártmány, típus, eredet, 
szabadalom, védjegy, megjelölést tartalmaz.  

Amennyiben Ajánlattevő élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az 
alábbiakat is figyelembe kell eljárnia: 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdései figyelembe vételével 
amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban 
meghatározott anyag, eszköz, berendezés stb. helyett eltérő típust kíván megajánlani, 
úgy ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki tartalomtól 
(gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok 
minőségét, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit 
gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől 
származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal megadni, amely alapján egyenértékűség az 
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érintett tételek tekintetében egyértelműen és kétséget kizáró módon vizsgálható, illetve 
megállapítható.  

A nyilatkozatban meg kell adni az érintett termék eredeti tételszámát és 
nevét/paramétereit, majd az egyenértékűnek tekintett termék nevét/paramétereit. 
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III. MŰSZAKI LEÍRÁSOK 
 

Terjedelmi korlátok okán külön kerül csatolásra a közbeszerzési dokumentumokhoz!
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IV.SZERZŐDÉSTERVEZET 
 

KIVITELEZÉSI 
SZERZŐDÉS 
TERVEZETE 

 
 
 
amely létrejött egyrészről Albertirsa Város Önkormányzata  (székhely: 2730 Albertirsa, 
Irsay K. u. 2., adószám: 15730260-2-13, bankszámlaszám: 10402977-50505549-55531002, 
képviseli: Fazekas László polgármester), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 
illetve 

 
 
másrészről  ………………………………………… (székhely: … … … … … … … . , Cg.: 
…………….adószám: ………………………………. bankszámlaszám: 
………………………………………., vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti 
nyilvántartási száma: ………………………………., képviseli: ………………………….), 
mint kivitelező (továbbiakban: Kivitelező, együttesen: Felek) között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 
1.1. A Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő szervezet 2018. szeptember 18. 
napján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nemzeti eljárási rendbe tartozó, nyílt (hirdetmény 
közzététele nélküli) közbeszerzési eljárást indított „ALBERTIRSA, TELEPÜLÉSI 
CSATORNAHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE KÖZTÁRSASÁG ÚTI ÁTEMELŐ 
GÉPÉSZETI KORSZERŰSÍTÉSE, NYOMÓCSŐ KAPACITÁS BŐVÍTÉSE” (eljárás 
azonosítószáma: EKR000678742018 beruházás) tárgyban. 
 
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban Megrendelő számára a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot Kivitelező tette, akit Megrendelő erre tekintettel a 
közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított. 
 
1.3. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési 
eljárás eredményeként, az ajánlattételi felhívás, valamint közbeszerzési dokumentumok és 
Kivitelező által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg. 
 
1.4. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás 
dokumentumainak részeként a szerződés tárgyában meghatározott építési munka 
engedélyes tervdokumentációja a Felek rendelkezésére áll. 
 
1.5. A Kivitelező a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkával 
kapcsolatban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a Megrendelő 
követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során az elvégzendő 
munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, 
minden, az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a szerződés 
rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. 
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1.6. Kivitelező jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés 
aláírását követően a Kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a közbeszerzési 
eljárás során keletkezett dokumentumokban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a 
közbeszerzési dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) meghatározott 
követelményeknek olyan hiányosságából, hibájából adódik, amelyet Kivitelezőnek a tőle 
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően nem jelzett. A Kivitelező kötelezettséget vállal a teljesítés teljességéért és 
hiánytalanságáért, ideértve azon elemeket is, amelyek a szerződésszerű teljesítés 
vonatkozásában a szerződés megkötésével záruló közbeszerzési eljárásban, illetve 
szerződésben és a szerződésben hivatkozott egyéb dokumentumban előírásra nem kerültek, 
viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak jelen szerződés teljes körű teljesítéséhez. 
 
1.7. Kivitelező a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumokban (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési 
dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) ismertetett információkat, 
továbbá a teljesítéshez kapcsolódó körülményeket teljeskörűen megismerte, azt a feladat 
szerződésszerű teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, 
eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a Kivitelező 
követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt 
követően nem szerzett kellő információt olyan tényekről, körülményekről, eseményekről, 
amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a Kivitelezőt azok alól 
a kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek reá hárulnak a jelen szerződés 
tárgyának megvalósítása során. 
 
1.8. Kivitelező kijelenti, hogy a követelményeket a megállapodás szerinti szerződés 
tárgyának megvalósításában jártas, szakcégtől elvárható gondossággal tanulmányozta, és a 
szerződést ezek ismeretében köti meg. Kivitelező kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység 
folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, feltétellel, továbbá 
mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához 
szükséges. 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
2.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Kivitelezőtől a fentiekben 
meghatározott, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett építési/szerelési munka 
elvégzését a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint, az 1.1. pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás dokumentumainak, valamint az engedélyezési tervdokumentációban 
részletesen meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően (a továbbiakban: építési 
munka). 
 
2.2. Kivitelező a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy Megrendelő által a szerződés 2.1. 
pontjában leírtak szerint megrendelt építési munkát Megrendelő részére szerződésszerűen és 
határidőben elvégzi. 

 
III. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

 
3.1. Kivitelező a jelen szerződés tárgyát képező építési munkát Albertirsa Város közigazgatási 
határán belüli helyszínen köteles elvégezni és ott azt a Megrendelő kapcsolattartója részére a 
jelen szerződés 3.3. pontja szerinti átadás-átvételi eljárás útján átadni. 
Teljesítési helyszínek: 36600/1442-35/2018. számú vízjogi létesítési engedély szerint. 
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3.2. A Felek rögzítik, hogy Kivitelező a jelen szerződésben meghatározott építési munkát 
legkésőbb 2018. december 15. napjáig köteles, a teljesítés jelen szerződés 3.1. pontban 
meghatározott helyszínein Megrendelő kapcsolattartója részére a 3.3. pont szerint átadni. 
Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti-, vagy heti pihenőnapra esik, 
úgy a szerződés teljesítésének határideje az azt követő legközelebbi munkanap. Megrendelő 
előteljesítést elfogad. 
Kivitelező a kivitelezést a szerződés 1 .  számú mellékletében foglalt – ajánlata részeként 
benyújtott – ütemezésnek megfelelően köteles a jelen pont szerinti véghatáridőre teljesíteni. 
 
3.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munkák 
Kivitelező általi elvégzését követően közös átadás-átvételi eljárást tartanak – az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv.) 
rendelkezéseinek megfelelően. Az átadás-átvételi eljárás során az elkészült építési 
kivitelezési munkát és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését Megrendelő által megbízott 
építési műszaki ellenőr köteles megvizsgálni. A műszaki átadás-átvételi eljárásról az Épkiv. 
szerinti e-jegyzőkönyvet kell készíteni.  
Kivitelező az építési munka befejezését követően Megrendelőt az Épkiv-ben meghatározott 
szabályok szerint értesíti (készre jelentés). Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 
15 napon belül meg kell kezdeni, és a készre jelentést követő 30 napon belül be kell fejezni. 
Amennyiben az átadásra kerülő építési munka megfelel a jelen szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok 
és az ajánlat, valamint a kiviteli tervdokumentáció tartalmának, továbbá a jelen szerződés 
feltételeinek, Megrendelő kapcsolattartója az átadás-átvételi eljárást követően – a jelen 
szerződés 6.3. pontjában foglaltak figyelembe vételével – teljesítési igazolást ad Kivitelező 
részére, vagy ellenkező esetben a szerződés teljesítésének elismerését megtagadja. A Kbt. 
135. § (2) bekezdése értelmében a teljesítési igazolást Kivitelező kérésére akkor is ki kell 
adni, ha Megrendelő az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 15 napon belül nem 
kezdte meg, vagy megkezdte, de az e szerződésben meghatározott határidőben nem fejezte 
be. 
 

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1.1. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka 
egyösszegű díja mindösszesen …………………,-Ft + Áfa, azaz 
…………………………………. forint + Áfa, amely összeg tartalmazza Kivitelező jelen 
szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is, különös 
tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező építési munka elvégzéséhez szükséges anyag- és 
gépköltségre, tervezésre, munkadíjra és a szállítás, anyagmozgatás költségére. A kivitelező 
kijelenti, hogy a szerződéses ár átalányár. Kivitelezői díj megállapítása a közbeszerzési 
dokumentáció szerinti árazatlan költségvetési kiírás alapul vételével történt. 
 
4.1.2. A szerződő Felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő pótmunkák díját, valamint a 
Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapján az előre nem látható többletmunkák után Kivitelezőt 
megillető költséget Kivitelező ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben foglalt 
egységárak alapján számolják el egymással. 
 
4.2. Kivitelező a szerződés teljesítéséhez előleget igényelhet. Az előleg mértéke a 
szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 5 százalékának megfelelő összeg. 
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Megrendelő az előleget Kivitelező kérésére legkésőbb a munkaterület átadást követő 15 
napon belül fizeti ki. 
 
4.3. A szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés 4.1.1. pontjában 
meghatározott, díjat Kivitelező által – az építési munka teljes körű, kifogásmentes átadás-
átvételét (teljesítést) követően, Megrendelő kapcsolattartója által aláírt teljesítési igazolás 
alapján – kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott 
szabályok szerinti, a számla kézhezvételétől számított 30 napos határidőben köteles 
megfizetni Kivitelező részére, Kivitelező jelen szerződés fejlécében megjelölt 
bankszámlájára történő banki átutalás útján. Amennyiben Kivitelező a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 32/A.§-a és 32/B.§-a szerint köteles Megrendelő az ellenszolgáltatást 
teljesíteni. Kivitelező a kifogásmentes átadás- átvételt és a teljesítési igazolás átadását követő 
legkésőbb tizenöt napon belül köteles a számlát kiállítani és megküldeni Megrendelő részére. 
A számlához a teljesítési igazolás másolatát Kivitelezőnek csatolnia kell. Kivitelező 
részszámlák kiállítására jogosult. 
 
Kivitelező az ellenszolgáltatást több részletben teljesítheti. Kivitelező a szerződés teljesítése 
során az 1 db előlegbekérőn felül 1 db részszámla (50%-os műszaki készültség elérésekor) és 
1 db végszámla (100%-os műszaki készültség elérésekor, a sikeres és eredményes műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárását követően) benyújtására jogosult. 
 
A részszámlák kiállításának feltétele a szerződés megvalósult értékére vonatkozó 
teljesítésigazolás Megrendelő műszaki ellenőre általi aláírása. A végszámla szükséges 
melléklete a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv, továbbá a jólteljesítési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása. 
 
Az építési beruházás engedélyköteles. Az Áfa megfizetése a 2007. évi CXXVII. 
törvény (ÁFA tv.) ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik. 
 
4.4. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott építési munka 
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
 
4.5. Amennyiben Megrendelő a 4.1.1. pont szerinti díjat határidőben nem fizeti meg, 
Kivitelező a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult. Megrendelő kötelezettséget 
vállal arra, hogy amennyiben a Kbt. szerinti alvállalkozók részére esedékes díjat a 4.3. pont 
szerinti határidőben nem fizeti meg, a Ptk. 6:155. §-a szerinti mértékű késedelmi kamatot és 
behajtási költségátalányt az alvállalkozók részére is megfizet. Ezen túlmenően Megrendelő 
kizárja felelősségét a kifizetés késedelméből eredő bármely egyéb alvállalkozói igény 
kivitelező részére történő megtérítésére. 
 
4.6. Kivitelező tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
41. § (6) bekezdés alapján a jelen szerződés megkötésének illetve a jelen szerződés alapján 
Megrendelő által teljesítendő kifizetéseknek feltétele Kivitelező nyilatkozata arról, hogy a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont szerint 
átlátható szervezet. 
 
4.7. Kivitelező nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek 
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Kivitelező adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
4.8. Kivitelező a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
V. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
5.1. Kivitelező köteles a jelen szerződés tárgyát képező építési munkát a 3.2. pontban 
meghatározott határidőn belül, a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, illetve Kivitelező ajánlatában és az átadott 
tervdokumentációban meghatározottak szerint a 3.1. pontban meghatározott helyszínen 
elvégezni és – a 3.3. pont szerinti  átadás-átvételi  eljárás  útján  –  legkésőbb  a 3.2. pontban 
meghatározott teljesítési határidőig Megrendelőnek átadni. 
 
5.2. Kivitelező köteles a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos gépeket, eszközöket, 
berendezéseket megfelelő mennyiségben, minőségben, összetételben, kapacitásban 
biztosítani a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezésig.  
Kivitelező kötelezettsége továbbá a munka megkezdése előtt fényképes állapot rögzítés, a 
befejezés után az eredeti állapot szerinti visszaállítás, valamint az építési anyagok őrzése. 
 
5.3. Kivitelező köteles a jelen szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerűen, 
teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 
előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a 
technika mai állásának megfelelően kiváló minőségben, határidőben elkészíteni, illetve 
valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. 
 
5.4. Kivitelező kötelessége a tevékenysége, munkavégzése megkezdéséhez, ellátásához és 
átadásához szükséges és szokásos dokumentumok (mintavételi és minősítési terv, 
technológiai utasítás, biztonsági és egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, 
építési és felmérési napló, megvalósulási terv stb.) elkészítése, Megrendelővel történő 
jóváhagyatása és igazoltatása. 
 
5.5. Kivitelező kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és 
megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási, garanciális és szavatossági 
kötelezettségeinek eleget tegyen. 
Kivitelező szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka a jelen 
szerződés 1.1. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, 
közbeszerzési dokumentumokban, illetve Kivitelező ajánlatában és a tervdokumentációban 
meghatározott követelményeknek megfelelően került elvégzésre, illetve átadásra, és az a 
rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas. 
 
5.6. Kivitelező köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére 
a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyebek 
károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból Kivitelező 
tevékenysége következtében keletkezik. 
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5.7. Kivitelező köteles a jelen szerződésben meghatározott építési munka elvégzésével 
összefüggésben keletkező hulladékot – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – elszállítani, 
illetve elszállíttatni. 
 
5.8. Kivitelező kötelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő létszámú és 
szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán 
keresztül a befejezéséig.  
Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 
szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele 
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi 
adó nélkül számított ellenértékéből. 
Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az 
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
Kivitelező köteles Megrendelőnek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, valamint a 
teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni 
kívánt – (a Kbt. értelmében vett) alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában 
nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
 
5.9. A külföldi adóilletőségű kivitelező köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 
 
5.10. Kivitelező köteles betartani a vízjogi létesítési engedélyben foglaltakat, különös 
tekintettel, de nem kizárólag az alábbiak figyelembevételével és betartásával köteles eljárni a 
kivitelezés során: 
 
- A Gerje-csatornát érintő kiviteli munkák megkezdése előtt 8 nappal a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Osztályán (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4., telefon: 56/501-900/20-311 mellék; e-
mail: vgo.titkarsag@kotivizig.hu) a munkakezdést írásban be kell jelenteni, egyúttal 
szakfelügyeletet kell rendelni. A felelős műszaki vezető, vagy annak a munkaterületen jelen 
lévő képviselője a szakfelügyeletet ellátó személy utasításait a munkavégzés ideje alatt 
köteles betartani. 
 
- A tervezett beruházás időbeli ütemezése és kivitelezése során az építési munkálatok 
megkezdés előtt a 
felvonulási terület kijelölése, a tereprendezéssel járó földmunkálatok, illetve a deponáló 
területek kijelölése az ingatlanokon esetlegesen előforduló fokozottan védett állatok 
egyedeinek védelme érdekében csak a védett természeti értékek természetvédelmi kezeléséért 
felelős Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) 
szakfelügyeletével és iránymutatásai alapján végezhetők, a természetvédelmi jogszabályok 
figyelembevétele mellett. 
 
5.11. Ha a jelen szerződés teljesítése érdekében Kivitelező (k) projekttársaságot nem 
hozhatnak létre. 
 
5.12. Kivitelező kijelenti, hogy érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik, ahol a kártérítés 
összege legalább 10 millió forint káreseményenként és legalább 50 millió forint évente. 
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Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, amelyek 
alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, Megrendelő kötelezheti Kivitelezőt 
a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére, stb.  
 
5.13. Megrendelő köteles a jelen szerződés tárgyát képező építési munka megkezdéséhez az 
építési munkaterületet Kivitelezőnek legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 5 napon 
belül átadni. 
Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni – Megrendelő, mint építtető 
kezdeményezésére előzetesen készenlétbe helyezett – elektronikus építési naplót és abban az 
átadást – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. Az 
építési napló vezetését a Kivitelező végzi. Megrendelő felelős azért, hogy Kivitelező részére 
átadott munkavégzési hely (ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos 
igényt, amely a munka elvégzését akadályozza. Megrendelő a munkaterület átadásával egy 
időben adja meg Kivitelezőnek a helyismeretre, helyi sajátosságokra, az esetleges 
veszélyforrásokra vonatkozó tájékoztatást. 

 
- Megrendelő helyszíni képviselője, műszaki ellenőre (építési, felmérési 
naplóbejegyzésre jogosult): 

 
Név:  <… Megrendelő helyszíni képviselőjének neve…>  
Cím: <… Megrendelő helyszíni képviselőjének címe…>  
Telefonszám: <… Megrendelő helyszíni képviselőjének 
telefonszáma…>  
E-mail cím: <… Megrendelő helyszíni képviselőjének e-mail 
címe…> 
NÜJ szám:           <… Megrendelő helyszíni képviselőjének naplóügyfél-
jele…> 

 
- Kivitelező helyszíni képviselője, felelős műszaki vezetője (építési, felmérési 
naplóbejegyzésre jogosult): 

 
Név:  <… kivitelező helyszíni képviselőjének neve…>  
Cím: <… kivitelező helyszíni képviselőjének címe…>  
Telefonszám: <… kivitelező helyszíni képviselőjének 
telefonszáma…>  
E-mail cím: <… kivitelező helyszíni képviselőjének e-mail 
címe…> 
NÜJ szám:                          <…kivitelező helyszíni képviselőjének naplóügyfél-
jele…> 
 
Kivitelező MV-VZ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője a jogosultság 
megszerzésétől számítottan legalább 12 hó szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ezen 
felüli többlet szakmai tapasztalata: … hónap /a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint/. 

 
5.14. Megrendelő köteles Kivitelező kérésére – szükség esetén – az építési munka 
elvégzéséhez a tervek magyarázatát, illetve részletes kivitelezési utasítást megadni. 
 
5.15. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás 
nélkül, bármikor jogosult Kivitelező, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és 
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munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, Kivitelezőtől a szerződés 
tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. 
 
5.16. Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – amennyiben az 
különösen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint a 3.3. pont 
szerinti átadás-átvételi eljárás során – köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés 
megfelelő-e. Amennyiben az építési munka megfelel a jelen szerződésben, illetve a jelen 
szerződés 1.1. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, illetve 
Kivitelező ajánlatában előírt követelményeknek és a rendeltetésszerű használatra alkalmas, 
Megrendelő köteles az építési munkát átvenni.  
 
5.17. Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak 
felfedezése után Kivitelezővel haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét 
megjelölni. 
 
5.18. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős. 
 
5.19. A Műszaki átadás átvételi dokumentumoknak tartalmaznia kell egyebek mellett az 
alábbiakat: 

a. részletes megvalósulási tervdokumentáció papír alapon és digitálisan is, 
b. próbaüzem folyamatos dokumentálása, 
c. kezelő személyzet oktatásának, betanításának dokumentálása. 
 

VI. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

6.1. Késedelmi kötbér: A szerződés kötbérköteles. A Ptk. 6:153.§ értelmében a Kivitelező 
késedelembe esik, ha a teljesítési véghatáridőt elmulasztja. Megrendelő késedelmi kötbér 
követelésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő 
minden késedelmesen eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 1%-a/naptári nap, de 
legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30 %-a. A kötbér maximum elérését követően Megrendelő 
jogosult – érdekmúlásának bizonyítása nélkül – azonnali hatállyal írásban, indokolással 
ellátott felmondással felmondani. 
 
6.2 Meghiúsulási kötbér: A késedelmi kötbér maximumának elérését követő naptól 
Kivitelezővel szemben Megrendelő meghiúsulási kötbért követelhet a szerződéstől való 
elállás jogának gyakorlása mellett. Megrendelő meghiúsulási kötbérre válhat jogosulttá, ha a 
szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amely a Kivitelező érdekkörébe tartozik. A 
meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a meghiúsulással érintett munkarészek nettó 
vállalkozói díjának 30 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke elsődlegesen Kivitelező részére 
teljesítendő vállalkozói díjból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával.  
 
6.3 Hibás teljesítési kötbér: A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak alapján Kivitelező hibásan teljesít, 
ha az általa végzett munkák minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, illetve mellékleteiben meghatározott tulajdonságoknak és 
rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban a teljesítéskor nincsenek meg a 
jogszabályban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetve mellékleteiben meghatározott 
tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely jogszabályban foglalt 
kötelezettségét. Amennyiben a Kivitelező nem a költségvetésben meghatározott műszaki 
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tartalomnak vagy a szakmai ajánlatának megfelelően, azaz hibásan teljesít, úgy Megrendelő – 
a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás 
teljesítési kötbér mértéke a hiba észlelésétől és az építési naplóban történt rögzítésétől a 
kijavításig és annak építési naplóban történt elfogadásáig terjedő időtartamra naponta a hibás 
teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozói díjának 1 %-a. A kötbérfizetési kötelezettség 
maximuma 30 napra jutó összeg. Ennek elérését követően Megrendelő jogosult a szerződést – 
érdekmúlásának bizonyítása nélkül – azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott 
felmondással felmondani.  
A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdése alapján Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett nem 
érvényesíthet szavatossági igényt. 
 

VII. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK BIZTOSÍTÉKAI 
 
7.1. A szerződő Felek rögzítik, hogy Kivitelező a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, 
eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza, 48 hónap – 
teljes körű jótállást vállal. 
 
7.2 Megrendelő a jótállási körbe tartozó működési zavarok, hibák vagy egyéb meghibásodás 
(a továbbiakban: meghibásodás) észlelése esetén köteles azt haladéktalanul bejelenteni 
Kivitelezőnek. 
 
7.3. Megrendelő jótállási igényeit a jelen szerződés birtokában érvényesítheti. Meghibásodás 
esetén a Megrendelő a jótállási időtartamban díjmentes javítást kérhet, illetve élhet a Ptk. 
6:173. § szerinti jogaival. Javítás választása esetén annak időtartama legfeljebb 10 munkanap. 
A javítást úgy kell elvégezni, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka 
eredményeképp létrejött építmény használhatósága, értéke ne csökkenjen. A javítás során 
csak műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, 
műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkori engedélyeknek megfelelő anyag 
kerülhet beépítésre. Javítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének 
napjától azzal az időtartammal, amely idő alatt Megrendelő a meghibásodással érintett 
építményt/építményrészt rendeltetésszerűen nem használhatta.  A jótállás időtartama a 
teljesen kicserélt berendezések vonatkozásában újra elkezdődik. A javítás időpontját, az 
elvégzett munkálatokat dokumentálni kell. 
A Felek rögzítik, hogy Kivitelező a jótállás körében végzett hibaelhárításért, javításért 
ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet. 
 
7.4. Kivitelező garantálja Megrendelő jogát, hogy a szavatossági igényét a vállalkozási 
szerződés keretében elvégzett munkák tekintetében és tartós fogyasztásra rendelt dolgok 
esetében a jótállás lejártától számított 24 hónapon belül érvényesíthesse, kivéve azon 
esetekben, ahol az előírt kötelező alkalmassági idő ennél hosszabb. 
 
7.5. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő naptól a jelen szerződés 
VI. fejezetében meghatározott jótállási idő teljes tartamára, jólteljesítési biztosítékot tart fenn 
Megrendelő számára. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jótállási időszakra a nettó 
vállalkozói díj összegének 2 %-a, vagyis … ,- Ft azaz … forint. 
A jólteljesítési biztosíték – a Vállalkozó által benyújtott ajánlatnak megfelelően – teljesíthető 
a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó választása szerint, figyelemmel arra, 
hogy Megrendelő lehetővé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésben a visszatartás lehetőségét.  
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Szerződésszegés esetén a jólteljesítési biztosíték terhére a Megrendelő – mérlegelése alapján 
– jogosult a szerződésszegéssel okozott kár mértéknek megfelelő lehívást eszközölni. A 
lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Abban az esetben, ha a jólteljesítési 
biztosíték pénzügyi alapja kimerül, a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan 
felmondani. 
A Megrendelő a jóteljesítési biztosítékon túl – a Ptk. vonatkozó előírásainak megfelelően 
(6:142-146.§) – a szerződésszegéssel okozott, igazolt kárának megtérítését is követelheti. 
Megrendelő jogosult a jólteljesítési biztosíték igénybevételére, tekintet nélkül a Vállalkozó 
bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó a jótállás körébe tartozó 
kötelezettségét nem teljesítette, és a Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét 
érvényesíteni kívánja. A jólteljesítési biztosíték érvényességi határidején belül a 
Vállalkozónak a jótállás körébe tartozó kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában 
megalapozza a Megrendelő azon jogát, hogy a jólteljesítési biztosítéknak 
kötelezettségszegéssel vagy a mulasztással arányos részét igénybe vegye. 
 

VIII. ELÁLLÁS, A SZERZŐDÉS FELBONTÁSA 
 
8.1 A jelen szerződés megszüntetésére és felmondására különösen a Kbt. 143. §-ban foglalt 
szerződés felmondására és megszüntetésére vonatkozó szabályai az irányadóak, a jelen 
szerződésben szabályozott különleges kikötésekkel. 
 
8.2. Megrendelő elállhat a szerződéstől, amennyiben Kivitelező a jelen szerződésben 
meghatározott időpontot követően – Megrendelő által írásban tűzött póthatáridőn belül – az 
építési munkát nem tudja elvégezni és átadni. 
 
8.3.  Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.- ban 
foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a 
szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 
volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 
8.4.  Megrendelő 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 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; 
b) 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.  

 
IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
9.1.  A szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan a 
kapcsolattartó 

- Megrendelő részéről: 
 
Név:  <… Megrendelő kapcsolattartójának neve…> 
Cím: <… Megrendelő kapcsolattartójának címe…>  
Telefonszám: <… Megrendelő kapcsolattartójának 
telefonszáma…>  
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E-mail cím: <… Megrendelő kapcsolattartójának e-mail 
címe…> 

 
- Kivitelező részéről: 

 
Név:  <… kivitelező kapcsolattartójának neve…>  
Cím: <… kivitelező kapcsolattartójának címe…>  
Telefonszám: <… kivitelező kapcsolattartójának 
telefonszáma…>  
E-mail cím: <… kivitelező kapcsolattartójának e-mail 
címe…> 

 
A szerződő Felek az általuk jelölt kapcsolattartó személyét a másik félhez intézett 
egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal megváltoztathatják. 
 
9.2. Kivitelező képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság 
jogképes, bejegyzett és a cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt 
adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással 
rendelkezik. 
 
9.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen kivitelezési szerződést csak írásban, a Kbt. 141. §-
ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják. 
 
9.4. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás 
kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. 
 
9.5 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvénynek (Ptk.) a vállalkozási és a kivitelezési szerződésre vonatkozó 
speciális, illetve a kötelmekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezései, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.  
(X.30.)   Korm. rendelet, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek 
(Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésére vonatkozó szabályai és a 2013. évi 
XXXIV. törvénynek a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárására vonatkozó rendelkezései 
irányadóak. 
 
A szerződő Felek a jelen kivitelezési szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit 
egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag, cégszerűen írták alá. 
 
 
A jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyekből 3 példány Megrendelő, 1 példány 
Kivitelező birtokába kerül. 
 
Mellékletek: 

- Pénzügyi-műszaki ütemterv 
- Kivitelező felelősségbiztosítási kötvényének másolata 
- Ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentumok (fizikai csatolás nélkül) 
- Kivitelező ajánlata (fizikai csatolás nélkül) 
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