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I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
Az Ajánlatkérő
Nyőgér Község Önkormányzata
9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Telefonszám: +36 95554000
E-mail: nyoger@globonet.hu
Képviseli: Nagy Károly polgármester
Ajánlatkérői azonosító: AK25803
Kapcsolattartó: Vigh Edit
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00178
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 45.
Telefon: +36 30/343-9537
Fax: 36 95554000
E- mail: vighe.gyor@gmail.com
Ajánlattevő feladata
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munkákat a közbeszerzési dokumentumokban, különösen az ajánlattételi felhívásban, a jelen ajánlati dokumentációban,
illetve a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározott mennyiségi és
minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások
és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
Az ajánlat költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell
viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott
jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás
eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a
nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle - esetleges jövőbeni - térítésre
nem kötelezhető.
Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben,
azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.
Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet előírásaival összhangban.
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Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a
jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - előírásának megváltoztatására sem.
Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlati határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 56. § (3) bekezdésében és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért fordulhat az ajánlatkérőhöz, aki a kért információt az ajánlati határidő lejárta előtt ésszerű időben
megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő egyidejűleg megkapja. Az írásbeli
tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a fent hivatkozott határidők figyelembevételével
meg
kell
érkezniük
ajánlatkérőhöz
(Megbízottjához)
e-mail
(vighe.gyor@gmail.com) vagy kézbesítő útján az ajánlatkérő (Önkormányzat) címére. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás
iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton, szerkeszthető formátumban is a megadott e-mail címre
eljuttatni.
Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. április 26. 9.00 óra
Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az határidőre a megadott
címre beérkezett, a késedelemből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
Az ajánlat benyújtásának címe:
Nyőgér Község Önkormányzata
9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:
Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban, bármilyen módon összefűzve és 1
példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file),
cégszerűen aláírva, minden, tartalommal rendelkező oldal folyamatos sorszámozásával, számozott tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.
A csomagoláson az alábbi megjelölést kell feltüntetni:
„AJÁNLAT - Vállalkozási szerződés a Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira
TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033 - Nem bontható fel az ajánlati határidő lejárta előtt!"
A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlati határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlat külső csomagolásán (pl. boríték) továbbá a következőket is fel kell tüntetni: „KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT”.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell
írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatok bontása
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Az ajánlatok bontására az ajánlati határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál a
Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a felolvasólapról ismertetésre.
Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
Nyőgér Község Önkormányzata
9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Tanácsterem
Időpont: 2018. április 26. 9.00 óra
Az ajánlatok módosítása, ajánlati kötöttség
Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja. Ajánlattevő az ajánlati határidőt követő 60 napig az ajánlatához kötve van.
Az ajánlatok értékelése
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány.
Az értékelési szempontok:
1. Ajánlati ár (Ft)
súlyszám: 70
2. Jótállás vállalt időtartama (hónap)
(minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg)
súlyszám: 20
3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki
vezetés) szereplő min 1 fő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata (hónap) súlyszám: 10
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Ajánlatkérő az értékelés során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott
ponthatárok között értékeli (az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével,
a 2. és a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével).
Az „ajánlati ár (Ft)” szempont esetében a fordított arányosítás módszerét kell alkalmazni.
A fordított arányosítás alkalmazandó képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A „jótállás vállalt időtartama (hónap)”, valamint a „névjegyzékben (266/2013. (VII.11.)
Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai
tapasztalata (hónap)” szempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét kell alkalmazni.
Az egyenes arányosítás alkalmazandó képlete:
P = (Avizsgált/Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
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Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a 2. szempont esetében a 36 hónap vállalás (megajánlás) esetében 0 pontot ad, a
60 (vagy annál több) hónap vállalás (megajánlás) esetében a maximális 10 pontot adja.
Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében (A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező
felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata) 4 évet (48 hónapot) tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre
és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú
pontot ad (10 pont).
A 3. számú értékelési szempont vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:
- az ajánlattevő nyilatkozatát az értékelésbe bevonni kívánt szakemberről,
- a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyben a szakembernek be kell mutatnia a szakmai gyakorlatát (rendelkezésre állási nyilatkozattal), valamint
- a kamarai nyilvántartásba vételről szóló határozatot.
Az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
A számítások során a kapott eredményt az ajánlatkérő kettő tizedes jegyre kerekíti.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
Ha a legkedvezőbb ajánlat a fentiek szerint nem állapítható meg, abban az esetben az ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.
A közbeszerzési eljárás nyelve
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell
beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven
történik.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar
nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles
becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának
helyességéért az ajánlattevő felel.
Egyéb feltételek
Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés a közbeszerzési dokumentáció és a
nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön
létre.
A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
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Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja. Ajánlatkérő
hivatkozva a Kbt. 35. § (8) bekezdésére nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a
szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekt társaság) létrehozását.
II.
FIZETÉSI
FELTÉTELEK,
MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

SZERZŐDÉST

BIZTOSÍTÓ

Az ajánlati ár
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a nyertes ajánlattevő tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot
és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Fizetési feltételek, árképzés
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés finanszírozása TOP-1.4.1-15VS1-2016-00033 azonosítószámú „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkái”
című projektre elnyert támogatás terhére történik. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a nettó szerződéses ár 100 %-a kormánytámogatásból kerül
finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségeken felüli rész finanszírozása
teljes egészében a Megrendelőt terheli.
A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.
1. számú részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb a szerződéskötést követő 1 hónap
2. számú részszámla: a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb a szerződéskötést követő 2 hónap
végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, legkésőbb a
szerződéskötést követő 3 hónap.
A számlák benyújtásának részletes feltételeit a dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Jelen beszerzés EU-s projekt részeként, támogatással, támogatási szerződés alapján
valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5) Korm rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése Nyőgér Község Önkormányzata által közvetlenül a nyertes ajánlattevő pénzforgalmi számlájára
történik.
Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint, a szükséges
mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik, a szerződés teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdései
is relevánsak.
A Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesí8

tésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb
az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, úgy ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 32/A. §-ában foglaltak
alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (8) bekezdésben foglaltak alapján az alábbiak szerint biztosít: a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Ajánlattevő előleget csak írásban Ajánlatkérőnek címezve igényelhet.
Nyertes ajánlattevő a fenti előlegre akkor jogosult, ha a Kbt. 134. § (5) bekezdésének
figyelembevételével a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt
Nyőgér Község Önkormányzata javára. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a
szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó mértékű nyertes ajánlattevő által igényelt előleg, legfeljebb a közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött vállalkozási szerződés nettó összegének 25%-a.
Előleg igénylése esetén az előleg összegét az ajánlatkérő fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére a 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkaterület átadását követő 15 napon belül. Nyertes ajánlattevő az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet az ajánlatkérőként szerződő fél részére nyújt be.
Az előleg összegének elszámolása a következőképpen történik:
- 15%-ot meg nem haladó mértékű előleg igénylése esetén az előleg összege az 1.
részszámlából kerül levonásra.
- 15%-ot meghaladó mértékű, de 25%-ot meg nem haladó mértékű előleg igénylése
esetén a 15% feletti rész a 2. részszámlából kerül levonásra, az előleg fennmaradó
15%-a az 1. részszámlából kerül levonásra.
- 25%-ot meghaladó mértékű, legfeljebb 30%-os előleg igénylése esetén a 15% feletti rész a 2. részszámlából kerül levonásra, az előleg fennmaradó 15%-a az 1.
részszámlából kerül levonásra
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény, az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásai és a Támogatási Szerződésben
rögzítettek is megfelelően vonatkoznak.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § alapján késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A szerződés teljesítésének pénzügyi feltétele, hogy a kifizetés időpontjában a nyertes
ajánlattevőnek nincs lejárt adó- vagy köztartozása megrendelő felé.
Egyéb irányadó jogszabályok:
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
9

rendelet
c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
d) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
e) 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
A szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban módosítható.
3.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A nyertes ajánlattevő az ajánlati felhívás jelen pontjában és az ajánlati dokumentációban rögzített szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.
Késedelmi kötbér: a vállalkozót a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 20.000 Ft/nap a késedelem első napjától, de
legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a meghatározott maximum értéket, úgy
Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására, illetve a szerződéstől való elállásra.
A kötbérszámítás alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj (ellenszolgáltatás)
összege.
Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a nyertes
Ajánlattevő felelős, a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó vállalkozási díj
20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek abban az esetben érvényesíthetők, ha a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést.
Teljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A Vállalkozó nem, vagy nem jog- és szerződésszerű
teljesítése esetére a Vállalkozó teljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 3%-a (azaz három százaléka). A teljesítési biztosíték
hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. A teljesítési biztosítékot a
Vállalkozó köteles a legkorábban a szerződés hatályba lépésének időpontjában átadni
Megrendelő részére.
Jótállási biztosíték:
A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek teljesítését biztosítja. A jótállási biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj
3%-a (azaz három százaléka). A jótállási biztosíték hatályának a jótállási időszak alatt
folyamatosan fenn kell állnia a jótállási időszak lejártának napjáig, abban az esetben
is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghoszszabbodik. A jótállási biztosítékot a Vállalkozó köteles a jótállási időszak kezdő napján átadni Megrendelő részére.

4. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a megjelölése, amelyektől az Ajánlattevő

megfelelő tájékoztatást kaphat:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
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1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu

Országos Közegészségügyi Intézet1097 Budapest, Albert Flórián u. 26.
1437 Budapest, Pf. 839.
Telefon: +36 1 476-1100
Fax:
+36 1 476-1390
E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
9700 Szombathely, Hargita u. 31.
Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243.
tel: 06-94-522-610
fax: 06-94-500-795
E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály9700 Szombathely, Sugár út 9.
tel: +36 94-506-300
fax: +36 94-506-335
E-mail: titkarsag.vas@nydr.antsz.hu
A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjak az ajánlatadás költségeinek minősülnek, melyeket
az Ajánlattevőnek kell viselnie.
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MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumban szereplő mellékletek
tartalmáért, azokat ajánlattevőnek úgy kell csatolnia ajánlatába és esetlegesen javítani, bővíteni, hogy azok megfeleljenek az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban előírtaknak és vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.
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1. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) (1. sz. melléklet)
Felolvasólap (2. sz. melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján
(3. sz. melléklet) (eredeti aláírással nyújtandó be)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről
(4. sz. melléklet)
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről (amenynyiben releváns) (5. sz. melléklet)
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében (6. sz. melléklet)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (7. sz. melléklet)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9.
§ (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó
(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás
Közös ajánlattevők megállapodása (közös ajánlattétel esetén)
Nyilatkozat a 3. számú értékelési résszempontra bemutatott szakemberről (8. sz. melléklet)
Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról
(9. sz. melléklet)
Nyilatkozat cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről
(10. sz. melléklet)
Dokumentáció átvételét igazoló dokumentum, illetve nyilatkozat
(AF 24./15. pont) (11. sz. melléklet)
Szakmai önéletrajz a 3. számú értékelési résszemponthoz - rendelkezésre állási nyilatkozattal (12. sz. melléklet)
A 3. sz. résszemponthoz bemutatott szakember kamarai nyilvántartásba
vételéről szóló határozat másolata
Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítás tekintetében
(13. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata igényelt előleg összegéről (14. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata előleg visszafizetési biztosítékról (15. sz. mel13

Oldalszám

léklet)
Ajánlattevő nyilatkozata teljesítési és jótállási biztosíték nyújtásáról
(16.a és 16. b. sz. melléklet)
Beárazott költségvetés (Szakmai ajánlat)
Az ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és a Kbt. szerinti egyéb nyilatkozatok
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2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Ajánlattevő neve: 

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

Ajánlattevő székhelye:*

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

Ajánlattevő képviselője:

……………………………………………………………

Kapcsolattartó neve:
…………………………………………………………….
Elérhetősége:
Címe: …………………………………………….
Telefon: ………………………………………….
E-mail: …………………………………………..
Ajánlat:
1. Ajánlati ár
nettó ajánlati ár

…………… Ft

+ 27 % ÁFA

…………… Ft

bruttó ajánlati ár

…………… Ft

2. Jótállás vállalt időtartama
(minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg)

.………. hónap

3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.
felelős műszaki vezetés) szereplő
min 1 fő MV-É
…………….hónap
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől
számított szakmai tapasztalata

Kelt: ..................................... ……………..

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



Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét
és székhelyét is fel kell tüntetni!
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3. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján1
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………….., mint a ……………………………… ajánlattevő
(székhely: …………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának, illetve a közbeszerzési dokumentációjának a
feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a
szerződést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint megkötjük és ajánlatunkban
meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal, azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelen.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése
során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek
mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése
során.

Kelt: …………………………………………….
……………………………….
cégszerű aláírás

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az
ajánlatba csatolni!
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4. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 67. § (1) bekezdése, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint,
valamint az alkalmassági követelményekről
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ……………………………………….., mint a ……….……………………………
ajánlattevő (székhely: …………………………………………..) nyilatkozattételre jogosult
képviselője az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük :
Kizáró okok
I./1. Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok, amelyek szerint:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére
halasztást kapott;
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c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy
amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott
döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére
álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
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ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A.
§-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül
nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált
és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy
bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott
ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a
gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat
benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az
EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt,
a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt.
78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította,
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.
62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalko19

zó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali
jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője
vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
I./ 2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pont szerinti kizáró ok tekintetében2
Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, erre
tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunk – olyan társaság, amely 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 – valamennyi tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):
Név

Állandó lakhely

Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. Társaságunknak – 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 tulajdonosa nincs.
I./3. Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó, illetve adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében:
Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozunk, hogy az érintett gazdasági szereplők tekintetében nem állnak fenn a
Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Nyilatkozunk továbbá, hogy társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.
62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

2

A megfelelő 1., 2. vagy 3. pont aláhúzandó, illetve kitöltendő.
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II. Nyilatkozat az alkalmassági követelmények tekintetében:
Az ajánlati felhívásban a pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek az
ajánlattevő megfelel3:
igen/nem
Az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek az
ajánlattevő megfelel4:
igen/nem
III. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján azon szervezet/személy megjelölése, amelynek
kapacitására ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében támaszkodik:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

Az alkalmassági követelmény, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó
szervezet erőforrására támaszkodik (a
felhívás vonatkozó pontjának megjelölése)

Kelt: ……………………………………………..
……………………………….
cégszerű aláírás

3
4

A megfelelő rész aláhúzandó.
A megfelelő rész aláhúzandó.
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5. számú melléklet
KAPACITÁST RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA

a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint, valamint az alkalmassági követelményekről5
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………., mint a ………..………………… kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet/személy (székhely: ………...………………………………...)
nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás
gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
I./ Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok, amelyek szerint:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére
5 Azon szervezet/személy tölti ki, amelynek kapacitására valamely alkalmassági követelmények való megfelelés érdekében az ajánlattevő támaszkodik.
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halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy
amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott
döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére
álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy
korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig;
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k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A.
§-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül
nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált
és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy
bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott
ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a
gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat
benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az
EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt,
a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt.
78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította,
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.
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62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali
jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője
vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
II. Nyilatkozat az alkalmassági követelmények tekintetében:
Az ajánlati felhívásban a pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek az
ajánlattevő az általunk nyújtott kapacitásra támaszkodva megfelel6:
igen/nem/nem releváns
Az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek az
ajánlattevő az általunk nyújtott kapacitásra támaszkodva megfelel7:
igen/nem/nem releváns

Kelt: …………………………………….
…………………………….
cégszerű aláírás

6
7

A megfelelő rész aláhúzandó.
A megfelelő rész aláhúzandó.
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6. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ……………………………, mint a……………………………………ajánlattevő
(székhely:…………………………………………………………………..) nyilatkozattételre
jogosult képviselője a „A Nyőgéri csicsergő Óvoda felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárás során a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom:
az alábbi – a közbeszerzés részét képező – területekre vonatkozóan kívánunk szerződést kötni alvállalkozóval (harmadik személlyel)

a)

A közbeszerzés egyes része(i), részterülete(i)
(munkaterület megnevezése)
1.
2.
vagy
-

nem kívánunk a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

b) a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók
Alvállalkozó megnevezése, székhelye
1.
2.

Kelt . …………………………………..
...………………………………………..
cégszerű aláírás
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott …………………………………………., mint a ………………………... ajánlattevő
(székhely: ………………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati
felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

n y i l a t k o z o m,
hogy szervezetünk
nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya
alá. 8
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikrovállalkozásnak
kisvállalkozásnak
középvállalkozásnak9 minősül.

Kelt: …………………………………….

……………………………….
cégszerű aláírás

8
9

Megfelelő aláhúzandó!
Megfelelő aláhúzandó!
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8. számú melléklet

NYILATKOZAT
a 3. értékelési részszempontra bemutatott szakemberről
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott …………………………………………., mint a ………………………... ajánlattevő
(székhely: ………………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője a „Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban ismertetem a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:
Értékelési szempont
(3.)
AF 15. pont 3. számú
értékelési szempont

A szakember neve és kamarai azonosító
száma
Név: ……………………………………
MV-É: ………………

Jelen nyilatkozathoz csatolom a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is.
Csatolom a szakember kamarai nyilvántartásba vételéről szóló határozat(ok) egyszerű másolati példányát.
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az általunk bemutatott szakember a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Kelt: …………………………………….

……………………………….
cégszerű aláírás
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
az elektronikus formában benyújtott ajánlatról
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
…………………………………………………………………………………
(székhely:
…………………………………………………………………………………)
Ajánlattevő
nyilatkozattételre jogosult képviselője (………………………………………………….. közös ajánlattevők képviselőjeként is eljárva) nyilatkozom, hogy az ajánlatunk elektronikus
formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

Kelt:……………………………………………

................................................................
cégszerű aláírás
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT
Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
…………………………………………………………………………………
(székhely:
…………………………………………………………………………………)
Ajánlattevő
nyilatkozattételre jogosult képviselője az általam képviselt szervezet vonatkozásában
a) nincsen folyamatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem *
b) a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem folyamatban van.*

Kelt:………………………………………………

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

Megjegyzés:
Amennyiben a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem folyamatban van, úgy az
ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet és a cégbíróság által küldött igazolást.
A megfelelő aláhúzandó!
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11. számú melléklet

NYILATKOZAT
a dokumentáció átvételéről
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata

Alulírott ………………………………………, mint a …………………………………….
ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a
tárgyi közbeszerzési eljárás keretében a közbeszerzési dokumentumokat átvettük, illetve
megkaptuk.
Egyben nyilatkozom, hogy a közbeszerzési dokumentumokat másra nem ruházzuk át.

Kelt: …………………………………..
………………………………….
cégszerű aláírás
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12. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
a 3. értékelési részszemponthoz
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Kamarai azonosító szám:
Munkáltató, foglalkoztató neve,
amelynél a szakember munkaviszonyban, ill. egyéb foglalkoztatási
jogiszonyban áll*

MV-….……………………

A JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év, hónap)
Gyakorlat megszerzésének helye

Alulírott kijelentem, hogy amennyiben a „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a(z) ………………………………………………
ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, az ajánlattevő rendelkezésére állok, közreműködök a teljesítésben az ajánlattevő által megjelölt beosztásban (pozícióban), és nincs más
olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.
Kelt: …………………………………..
...................................................
szakember aláírása
* Az alábbiak szerint annak megjelölése, hogy a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója vagy a
természetes személy szakember (vagy a szakember munkaadója) alvállalkozóként kerül bevonásra a
szerződés teljesítésébe:
- amennyiben a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója, az ajánlattevő nevét kell beírni,
- amennyiben a szakember más szervezet munkavállalója, és ez a szervezet alvállalkozóként kerül
bevonásra a szerződés teljesítésébe, a szervezet nevét kell beírni,
- amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül alvállalkozóként bevonásra, csak a
szakember nevét kell beírni.
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13. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a felelősségbiztosítás tekintetében
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………, mint a …………………………………….
ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjáig a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § ának megfelelően


az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát
képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára összkockázatú építés- és
szerelésbiztosítást (építésbiztosítást) kötünk.
vagy



az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a meglévő
összkockázatú építés- és szerelésbiztosításunkat (építésbiztosításunkat) kiterjesztjük a
szerződés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára.

Jelen nyilatkozatot a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként teszem.

Kelt: …………………………………..
………………………………….
cégszerű aláírás

A megfelelő aláhúzandó!
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14. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Igényelt előleg összegének tekintetében
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ………………………………………, mint a …………………………………….
ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre,
a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás
………..%-ának megfelelő összegű előleget kívánok igénybe venni.

Kelt: …………………………………..
………………………………….
cégszerű aláírás
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15. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
Előleg-visszafizetési biztosítékról
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata

Alulírott ………………………………………, mint a …………………………………….
ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre,
a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás
………..%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének biztosítékául, a szerződésben
foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó mértékű nyertes
ajánlattevő által igényelt előleg, legfeljebb a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés nettó összegének 25%-a összegű előleg-visszafizetési biztosítékot vállalom.

Kelt: …………………………………..
………………………………….
cégszerű aláírás
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16.a. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján

A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében10
„Vállalkozási szerződés a Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívás 21.) pontjában meghatározott, teljesítés biztosítékaként előírt teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott határidőben és a Kbt. 134. §. 6) bekezdés a) pontjának megfelelően az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás11

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).
10

11

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
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16.b. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata

Alulírott ……………….(név) a …………………… társaság (ajánlattevő neve) képviseletében12
„Vállalkozási szerződés a Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívás 21.) pontjában meghatározott, a jótállás igények biztosítékaként előírt jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a felhívásban meghatározott határidőben és a Kbt. 134. § 6) bekezdés a) pontjának
megfelelően az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátom.

Kelt: ……....................2017. …..................... hó…......nap

………………………….
cégszerű aláírás13

A Kbt. 35. § – 36. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, és a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett
minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (név, székhely).
12

13

A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles
cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.
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Kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők
esetében kötelező mellékletek
Nyilatkozat az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetése nyilatkozat formájában és a szerződést kötő másik fél
által adott referenciaigazolás (referenciaigazolások)
NAV együttes adóigazolás, amennyiben az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
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NYILATKOZAT
az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
…………………………………………………………………………………
(székhely:
…………………………………………………………………………………)
Ajánlattevő
nyilatkozattételre jogosult képviselője az általam képviselt szervezet vonatkozásában az előző
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről az alábbiak szerint nyilatkozom:
év
2014.
2015.
2016.

mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes általános forgalmi adó
nélkül számított árbevétele
……………… ezer Ft
……………… ezer Ft
……………… ezer Ft

Kelt: ……………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
a szerződések teljesítéséről, referenciá(k)ról
A közbeszerzési eljárás tárgya:
Vállalkozási szerződés Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás)
Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033
Ajánlatkérő: Nyőgér Község Önkormányzata
Alulírott……………………………………………………………………………………, mint
a(z)………………………………………………………………………………………………
(székhely:……………………………………………………………………) ajánlattevő/közös
ajánlattevő/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője a „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkái” tárgyban
kiírt közbeszerzési eljárás során ezennel nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás megküldésétől
visszafelé számított öt évben az alábbi legjelentősebb építési beruházás(oka)t teljesítettük:
Szerződést kötő másik fél (neve, székhelye,
elérhetősége)
A teljesítés ideje (-tól –ig (év, hó)
Az építési beruházás tárgya (úgy hogy
abból az alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen)
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt?(igen/nem)
Konzorciumi teljesítés esetén a saját teljesítés mértéke, ellenértéke, műszaki tartalma
A teljesítés helye
Az ellenszolgáltatás összege

Kelt: ……………………………………….
………………………………………………
cégszerű aláírás
A megfelelőt kérjük aláhúzni! (ajánlattevő/közös ajánlattevő/az alkalmasság igazolására
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője)
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REFERENCIAIGAZOLÁS
(minta)
Alulírott ……………………………………………………………………………., mint a
…………………………………………………….. (cím: ……………………………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a …………………………….. (cím:
……………………………………….) és a …………………………………………..(cím:
………………………………………).. között vállalkozási szerződés jött létre.
A szerződés (építési beruházás) tárgya:
…………………………………………………………………………………………………
Az ellenszolgáltatás összege: nettó ……………………………………… Ft
A Vállalkozó által végzett teljesítés %-os mértéke a munkából: ……… %
A sikeres teljesítés ideje (év, hónap, nap): ………………………………..
A teljesítés helye: …………………………………………………………
A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma):
Név: …………………………………………..
Beosztás: ……………………………………..
Telefonszám: …………………………………
Egyben igazolom, hogy a ………………………………………………. (gazdasági szervezet
megnevezése) a teljesítést az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el.
Jelen referenciaigazolást közbeszerzési eljárásban való részvétel céljából adtam ki.
A közbeszerzési eljárás tárgya:
„A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítási munkái”

Kelt: ………………………………………………

………………………………………
cégszerű aláírás
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SZERZŐDÉSTERVEZET
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Nyőgér Község Önkormányzata
Képviseli: Nagy Károly polgármester
Székhely: 9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Adószám: 15421089-1-18
Pénzforgalmi számlaszám: 11747037-15421089
Számlavezető pénzintézet neve: OTP BANK NYRT. Sárvári Fiók
Kapcsolattartó neve: Dr. Lendvay Róbert jegyző
Kapcsolattartó címe: 9682 Nyőgér, Petőfi utca 15.
Kapcsolattartó elérhetősége: 06-95-554-000………………………………….
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a
Székhely:
Adóazonosító száma:
Kivitelezői nyilvántartási szám:
Pénzforgalmi számlaszáma:
Számlavezető pénzintézet neve:
Cégjegyzékszám:
Képviselő neve:
Képviselő címe:
Képviselő elérhetősége:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt,
mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények
1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 2018. április 10. napján megküldött ajánlati felhívással
közbeszerzési eljárást indított „TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00033 Vállalkozási szerződés Nyőgéri
Csicsergő Óvoda felújítási munkáira (építési beruházás) tárgyban.
1.2.
Megrendelő
a
közbeszerzési
eljárás
eredményéről
szóló
összegezést
…….......…………..….napján megküldte ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (6) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen
szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együtt: Szerződés) feltételei szerint.
1.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés alapján a Vállalkozó teljesítésre a közbeszerzési eljárás felhívásában, az ajánlattételi dokumentációban (együttesen: Ajánlattételi Dokumentáció, 1. sz. melléklet), a Vállalkozó végleges ajánlatában (a továbbiakban: Ajánlat, 2. sz.
melléklet), és a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban foglaltakra figyelemmel köteles.

2. A Szerződés tárgya
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban megrendelt munkák kivitelezését. A kivitelezés pontos műszaki
tartalmát az Ajánlattételi Dokumentáció és az Ajánlat határozza meg, amelyek jelen Szerződés
elválaszthatatlan mellékletei.
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A szerződő felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban meghatározott projekt finanszírozása a TOP-1.4.115-VS1–2016-00033 azonosítószámú „A Nyőgéri Csicsergő Óvoda felújítása” című projektre
elnyert támogatás terhére történik. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a
szerződéses ár 100%-a kormánytámogatásból kerül finanszírozásra azzal, hogy a jóváhagyott és
elszámolható költségeken felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli.
2.2. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a tárgyi munkát
szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó
magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően,
határidőben a szakvállalat gondosságával elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó kifejezett kötelezettséget vállal
arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglalt jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
2.3. Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgya szerinti munkák
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

3. A szerződés hatálya, a teljesítés ideje és helye
3.1. Jelen szerződés a felek közt határozott időre jön létre annak aláírásától kezdve legkésőbb
2018. ……………………-ig. Ez utóbbi a Vállalkozó teljesítésének véghatárideje, tehát a sikeres
Műszaki Átadás-átvétel lezárásának utolsó napja.
3.2. A szerződő felek megállapodása alapján a Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
3.3. A teljesítés helye: 9682 Nyőgér, Petőfi utca 65/A.

4. A Vállalkozási Díj
4.1. A jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott vállalkozói feladatok elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó ..……..…….…., azaz ...……….…….…... forint vállalkozási díjat fizet a Vállalkozó részére, amely megegyezik a Vállalkozó által az Ajánlatban megjelölt
nettó ajánlati árral (a továbbiakban: Vállalkozási Díj). A Megrendelő a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján
a Vállalkozási Díj tartalékkeret, és ÁFA nélkül számított teljes összegének …………….%-át előlegként biztosítja. A vállalkozó előlegre csak akkor jogosult, ha a Kbt. 134. § (5) bekezdésének
figyelembevételével a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt Nyőgér Község Önkormányzata javára. Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke: a szerződésben foglalt –
ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó mértékű, vállalkozó által igényelt előleg, legfeljebb a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés nettó
összegének 25%-a. Előleg igénylése esetén az előleg összegét az ajánlatkérő fizeti ki a vállalkozó
részére a 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkaterület átadását követő 15 napon belül. A vállalkozó az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet az ajánlatkérőként szerződő fél részére nyújt be.
Az előleg összegének elszámolása a következőképpen történik:
15%-ot meg nem haladó mértékű előleg igénylése esetén az előleg összege az 1. részszámlából
kerül levonásra.
15%-ot meghaladó mértékű, de 25%-ot meg nem haladó mértékű előleg igénylése esetén a 15%
feletti rész a 2. részszámlából kerül levonásra, az előleg fennmaradó 15%-a az 1. részszámlából
kerül levonásra.25%-ot meghaladó mértékű, legfeljebb 30%-os előleg igénylése esetén a 15%
feletti rész a 2. részszámlából kerül levonásra, az előleg fennmaradó 15%-a az 1. részszámlából
kerül levonásra.
A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.
1. számú részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 1 hónap
2. számú részszámla: a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2 hónap
végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 3 hónap .
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás
kiállítását követően kerülhet sor. A megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről, vagy az
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elismerés megtagadásáról legkésőbb a vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint, a szükséges mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik, a
szerződés teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdései is relevánsak. A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében a megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz,
figyelemmel a 272/2014. (XI.5) Korm rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az egyes számlák
esetében a teljes összeg megtérítése Nyőgér Község Önkormányzata által közvetlenül a vállalkozó
pénzforgalmi számlájára történik. Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz
igénybe, úgy ajánlatkérő az ellenszolgáltatás teljesítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől
eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. Rendelet 32/A. §-ában foglaltak alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
4.2. A Vállalkozási Díj átalányösszeg, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Díjat a Szerződés tárgyának, a kivitelezés
helyének, az igénybe veendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden
egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A Vállalkozási Díj így a legnagyobb
gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza.
4.3. A Vállalkozási Díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a Szerződés tárgyának a megvalósítására. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Díj semmilyen körülmények között nem növekedhet, akkor sem, ha a Vállalkozó Ajánlatából esetlegesen valamilyen
ajánlati elem teljesen kimaradt, vagy attól mennyiségi eltérés mutatkozik.
4.4. A Vállalkozási Díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét így különösen, de nem kizárólagosan, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő
minden díjat, az átadási dokumentáció elkészítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeket, bármiféle díjat, (pld.: szakfelügyelet
biztosítása, közterület-foglalási díj), a felvonulási-, vagyonvédelmi, őrzési költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát
biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit.
4.5. Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a Szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen Szerződés
aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő
feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott Vállalkozási Díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra,
stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen Szerződés aláírásával feltétel nélkül és viszszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a Vállalkozási Díj teljes mértékben
fedezetet nyújt.

5. Teljesítés elfogadása, fizetési feltételek
5.1. A teljesítésigazolás kiállítására a Megrendelő jogosult a Műszaki Ellenőr javaslata alapján. A
Vállalkozó számláit Megrendelő akkor fogadja be, ha azokat Vállalkozó tartalmilag és formailag
helyesen állította ki, azokat a Műszaki Ellenőr leigazolta, azok szerződésszerűek és a jogszabályoknak megfelelnek. A Megrendelőnek jogában áll a kiadott teljesítés igazolás alapján benyújtott
számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi.
5.2. Vállalkozónak a részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert Szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatároznia, úgy, hogy a részszámla szerinti
nettó ellenszolgáltatás a Szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
5.3. Megrendelő a hatályos ÁFA törvényben előírt nyilatkozatokat, tájékoztatásokat az első számla (beleértve az előleg számlát is) kibocsátásáig Vállalkozó részére megadja.
5.4. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a megrendelő a Ptk. 6:155.§ alapján a
késedelmi időtartamhoz igazodó késedelmi kamatot fizet.
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5.5. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződéssel kapcsolatos kifizetések az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.
/Áht/ hatálya alá esnek.
5.6. Vállalkozó a Kbt. 136 § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával
elfogadja, és kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek
6.1. A Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a Szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.
6.2. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módjára a jelen Szerződés 15.
pontjában foglaltak irányadóak.
Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az elektronikus építési napló (továbbiakban: Építési
Napló), melynek vezetése a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján történik, és mely megnyitásának időpontja: jelen Szerződés aláírását követő 7 napon belül.
6.3. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt.
felhatalmazást ad. Vállalkozó nem zárkózhat el olyan adatnak a közlésétől amelynek rendelkezésre bocsátása a Megrendelő számára a támogatásból származó kötelezettség.
6.4. A Felek e Szerződésben megnevezett képviselői rendszeresen, a Megrendelő szervezésében
koordinációs értekezletet tartanak. Ennek gyakoriságáról a munkaindító értekezleten döntenek.

7. Megrendelő jogai és kötelességei
7.1. A Megrendelő megbízása alapján eljáró műszaki ellenőr a kivitelezési tevékenység teljes
folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok,
szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr).
7.1.1. Műszaki Ellenőr adatai:
Név:
Cím:
Tel:
7.2. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat ésszerű határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi, a Szerződés szerinti tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás
stb.).
7.3. Megrendelő az építési területet (a továbbiakban: Építési Terület) átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Vállalkozó részére legkésőbb a Szerződés aláírását követő 7 munkanapon belül.
A Megrendelő előzetes értesítése alapján összehívott Építési Terület átadás-átvételi eljárásról
jegyzőkönyv készül. Az Építési Terület átadás-átvételének a megtörténtét a Felek az Építési Naplóban kötelesek rögzíteni.
7.4. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára az Építési Terület
zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét. A Megrendelő ezen kötelezettsége nem jelenti a megközelítés tényleges kiépítését, azt a Vállalkozónak kell a
szerződés keretében, és díjáért megvalósítani.
7.5. Megrendelő és képviseletében eljáró Műszaki Ellenőr jogosult, illetve köteles a teljesítés ideje alatt a szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során a Vállalkozó által végzett munkát nem
zavarhatja. A Megrendelő képviseletében eljáró személyek az Építési Területre – a vonatkozó
munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartása mellett – szabadon beléphetnek. A Megrendelő és a Műszaki Ellenőr az észrevételeiket, javaslataikat az Építési Naplóba jogosultak bejegyezni. A Vállalkozó köteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belül az Építési Naplóban válaszol46

ni, és amennyiben azt a Megrendelő a naplóbejegyzésében igényli, abban az esetben válaszait
egyidejűleg e-mailen vagy más igazolható módon is megküldeni Megrendelő részére.

8. Vállalkozó jogai és kötelességei
8.1. Vállalkozó köteles a Szerződést a Megrendelő által jóváhagyott, és a jelen Szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervnek megfelelően teljesíteni. A Szerződés keretében a Vállalkozó
köteles minden olyan munkát elvégezni és feladatot ellátni, amely ahhoz szükséges, hogy a jelen
Szerződésben rögzített időpontokig a munkák megfelelően elvégzésre kerüljenek a jelen Szerződésben meghatározott műszaki tartalommal. A Vállalkozó feladatát képezi a munkák teljes körű
megvalósítása, így különösen az alábbiak:
8.2. Helyszíni munkák
8.2.1. Az Építési Terület átvétele, kialakítása, az Építési Területen iroda és tárgyaló helyiségek
biztosítása, az Építési Terület őrzése és védelme, az Építési Területen a munkavédelem és a baleset-elhárítás megszervezése, a kivitelezői felvonulások szervezése.
8.2.2. Az Építési Terület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonság, a tűzvédelmi
és környezetvédelmi szabályok betartása és betartásának biztosítása.
8.2.3. Az Építési Terület átadás-átvételétől kezdve az Építési Napló vezetése magyar nyelven.
8.2.4. Az építési munkák megkezdése előtt az Építési Terület környezetében lévő – a kivitelezéssel érintett – közterületekről és a szomszédos ingatlanok homlokzatairól állagfelvételi fotó és video dokumentáció készítése.
8.2.5. A munkavégzés felügyeletének biztosítása.
8.2.6. A munkavégzés lebonyolításához szükséges ideiglenes létesítmények, megerősítések, bontások és helyreállítások létrehozása, illetve elvégzése.
8.2.7. A szükséges hatósági engedélyek (ideiglenes forgalomtechnika, használatba vételi engedély, stb.) beszerzéséhez szükséges teljes körű, hiánytalan dokumentáció összeállítása és az említett engedélyek beszerzése.
8.2.8. A munkaterületen található minden közmű és kábel azonosítása, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, azok megvédése vagy áthelyezése. Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles az egyes közműkezelőktől, közműtulajdonosoktól a szakfelügyeletet megrendelni. A szakfelügyelet megtörténtét az Építési Naplóban rögzíteni kell. A Vállalkozónak a munka tényleges
megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy a közművek biztonságosan üzemen kívül vannak-e. A
Vállalkozó felelős a közművekben okozott kárért.
8.2.9. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a Műszaki Ellenőr közvetlenül, illetve
az Építési Naplón keresztül legalább 5 munkanappal korábban történő értesítése. Az ellenőrzésre
legkésőbb az eltakarást megelőző napig sort kell keríteni. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.
Amennyiben az értesítésre nem – vagy nem megfelelő határidővel – kerül sor, az ebből eredő
valamennyi (közvetlen és következményi) kárt a Vállalkozó köteles megtéríteni. A beépített gépészeti berendezések tervezett, illetve előírt teljesítményének, műszaki paramétereinek ellenőrzése
és akkreditált dokumentálása.
8.2.10. A munkák átadása, az elkészült épületek és létesítmények birtokba adása.
8.2.11. A Megrendelő által igényelt mindenkori helyszíni tájékoztatás és adatszolgáltatás nyújtása.
8.2.12. Az Ajánlat részeként beadott organizációs műszaki terv, az organizációs műszaki leírás és
az építési munka sávos ütemterve, valamint a hozzárendelt pénzügyi ütemterv betartása, és a
munkák tényleges előrehaladásának megfelelő folyamatos aktualizálása.
8.2.13. A Vállalkozó kezdeményezése és a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján
bármely terv áttervezése vagy módosítása.
8.2.14. A kivitelezés során olyan anyagok beépítése, amelyek megfelelnek a magyar szabványok
minőségi előírásainak és a jóváhagyott kiviteli tervnek, továbbá az Ajánlati Dokumentációban
foglalt előírásoknak, és a beépített anyagokról a megfelelőséget igazoló okiratok rendelkezésre
bocsátása. Felek kijelentik, hogy e rendelkezés szempontjából kizárólag azokat az anyagokat tekintik egyenértékűnek, amelyek teljesítmény nyilatkozatában szereplő műszaki paraméterek megfelelnek a Tervező által megjelölt paramétereknek. Vállalkozó valamennyi felhasznált és a Műszaki Átadás-átvételt követően látható (tehát nem eltakart) anyag megrendelése előtt köteles a
Műszaki Ellenőrrel egyeztetni a megrendelendő anyagokról, melynek keretében a Műszaki Ellen47

őr részére anyagmintát köteles bemutatni. Vállalkozó kizárólag a Műszaki Ellenőr által írásban
jóváhagyott anyagokat rendelheti meg és használhatja fel jelen Szerződés teljesítéséhez.
8.2.15. Közműcsatlakozások biztosítása. Vállalkozó ennek keretében a Szerződés teljesítéséhez
szükséges valamennyi közművet saját mérőórán (vagy almérőn) keresztül köteles igénybe venni,
az ehhez szükséges közműszerződéseket az illetékes közműszolgáltatóval oly módon megkötni,
hogy a közműfogyasztás díját és minden ehhez kapcsolódó járulékos költséget a Vállalkozó fizeti
a közműszolgáltatónak.
8.2.16. Az Építési Területről és a csatlakozó idegen területekről (beleértve a szállítási útvonalakat
is) a munkákkal kapcsolatos, a Vállalkozó, illetve alvállalkozói által okozott szennyeződés naponta történő folyamatos eltávolítása.
8.2.17. Annak biztosítása, hogy a Vállalkozó személyzete, valamint az alvállalkozók és azok személyzete a Megrendelő által kijelölt parkolóhelyen parkolják le és tartsák az egyes gépjárműveket.
8.2.18. A munkák elvégzéséhez szükséges minden egyéb feladat elvégzése.
8.3. Munka és környezetvédelem:
8.3.1. Az Építési Területen a Vállalkozó saját tevékenységéből származó hulladék folyamatos
összegyűjtése és elszállítása, valamint az elhelyezés naprakész dokumentálása. A Vállalkozó a
veszélyes hulladék elszállításáról a szállítólevél és a számla (vagy a lerakási jegy) másolatát köteles a Megrendelőnek átadni. Amennyiben Vállalkozó környezetterheléssel járó tevékenységet
végez, ebben az esetben az azzal kapcsolatos környezetterhelési díjat a Vállalkozó köteles megfizetni.
8.3.2. A Vállalkozó által foglalkoztatottakat érintő munkabalesetek kivizsgálása, annak bejelentése és nyilvántartásba vétele.
8.3.3. A Vállalkozó köteles gondoskodni a biztonságról a munkafolyamatok elvégzésénél és az
anyagok raktározásánál. A Vállalkozó köteles az építési, karbantartási anyagokat, szerszámokat,
segédeszközöket, segédanyagokat, amelyek nem szükségesek a munkafolyamatok kivitelezéséhez
azonnal eltávolítani az Építési Területről.
8.3.4. A Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget dolgozói higiéniai feltételeinek minden eszközzel
való biztosításáért, az érvényben levő törvények által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.
8.4. Alvállalkozó igénybe vételével kapcsolatos előírások:
8.4.1. A Szerződést és a Szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a Szerződés teljesítése során az Ajánlatában meghatározottak szerint alvállalkozót
igénybe venni a Kbt. 138. §-ára figyelemmel.
8.4.2. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban.
A jogosan igénybe vett alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, mely
enélkül nem következett volna be.
8.5. Együttműködési kötelezettség
8.5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során együttműködik a Műszaki Ellenőrrel, továbbá valamennyi olyan személlyel, aki a Megrendelő érdekében, illetve képviseletében jár
el.
8.6. Akadályközlés
8.6.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a kivitelezés közben esetlegesen felmerülő akadályról. Az akadály tényét és indokát az Építési Naplóban, a Műszaki Ellenőr
aláírásával igazoltan rögzíteni kell.
8.6.2. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról.
8.6.3. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a
Vállalkozó viseli.
8.7. Megrendelő utasításai
8.7.1. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a
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Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. Megrendelő ebben az
esetben fenntartja a jogot, hogy amennyiben az eltérés megítélése szerint nem szolgálta az érdekeit, a Vállalkozótól az érintett rész vonatkozásában az eredeti állapot helyreállítását és a munkák
ismételt, a Megrendelő utasításának megfelelően történő elvégzését követelje.
8.7.2. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben,
amely a Szerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg előírásainak
mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelő egyértelműen jogszabályba ütköző utasítást ad, és azt a
Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is fenntartja, Vállalkozó az adott munka elvégzését megtagadhatja.
8.8. Hibajavítási kötelezettség
8.8.1. Vállalkozó köteles a halasztást nem tűrő meghibásodás felszámolását, amely életveszéllyel
fenyeget, a bejelentést követően haladéktalanul, de a sürgősségtől függően 3-24 órán belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel befejezni.
8.8.2. Amennyiben a Vállalkozó a hiba bejelentésétől számított 24 órán belül nem kezdi meg a
hibaelhárítást, úgy a mulasztásból keletkezett károk díjmentes helyreállítása a Vállalkozó kötelezettsége, melyet legkésőbb 72 órán belül köteles végrehajtani.
8.8.3. A kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges
kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles
megtéríteni, és amely a Vállalkozási Díjból levonható.
8.9. A Vállalkozó egyéb kötelezettségei
8.9.1. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően dokumentálva igazolni. Vállalkozó felel valamennyi természetvédelmi-, környezetvédelmi jogszabály betartásáért.
8.9.2. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat jelen Szerződés aláírásával elfogadja, és kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 136. § illetve a jelen Szerződés
17.4 pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A jelen Szerződés szerinti
felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

9. Kockázatok, kárveszélyviselés
9.1. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi
felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, amely a nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is
felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. A kivitelezéssel érintett területen - ideértve a teljesítés helyét, az azzal szomszédos, ill. az építési beruházás által bármilyen módon érintett telkeket – lévő ingatlanokban a
Vállalkozó által végzett munkákból kifolyólag okozott károkért Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik, és vállalja a szükséges helyreállításokat is.
9.2. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más
károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat
meg kell térítenie.
9.3. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a
jogszabályokban, a műszaki dokumentációban és jelen Szerződésben foglalt követelményeknek.
9.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzés teljes időtartamára szóló…………..….. Ft/kárév
(legalább 25.000.000,-) és ……………………. Ft/káresemény (legalább 5.000.000,-) mértékű
teljes körű, saját nevére szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással) rendelkezik,
mely kiterjed a Szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre
(romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek,
beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi.
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9.5. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.
10. A Műszaki Átadás-átvétel
10.1. A Műszaki Átadás-átvétel a munka készre jelentésével kezdődik. Vállalkozó felelőssége a
készre jelentés olyan határidőben történő megtétele, hogy a Műszaki Átadás-átvételi eljárás a jelen Szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőkben befejeződjön.
10.2. A Megrendelő az értesítéstől számított 7 (hét) munkanapon belül köteles az Építési Területen megjelenni, és a teljesítést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az a Műszaki Átadásátvétel megkezdésére – az akkori állapotban - alkalmasnak tekinthető-e. A Megrendelő és az általa szükség szerint bevonásra kerülő szakértők, így különösen a Műszaki Ellenőr megvizsgálják a
teljesítést.
10.3. Ha a Megrendelő megállapítja, hogy a munkák befejeződtek, és az első áttekintés alapján a
teljesítés lényegében hiánymentes, megfelel az Ajánlattételi Dokumentáció részét képező műszaki
dokumentáció rendelkezéseinek, és várható, hogy a még esetleg fennálló hibák a javítási időszakban rendelkezésre álló időben elvégezhetőek lesznek, erről azzal értesíti a Vállalkozót, hogy a
Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésének nincs akadálya.
10.4. Amennyiben a 11/3. pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, Megrendelő meghatározza
azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket a munkák átvételének a megkezdéséhez még el
kell végezni. Ebben az esetben a Vállalkozó haladéktalanul megkezdi a megjelölt hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, és amikor úgy ítéli meg, hogy a munkák alkalmasak a Szerződés feltételei szerint a Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésére, értesítése alapján a Felek megismétlik a jelen pont szerinti eljárást.
10.5. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó kivitelező e-főnaplóban jelzett
kezdeményezésére az építtető hívja össze. Az építtető az eljárás meghatározott időpontjának, az
építési engedély számának és az építés helyszínének az e-főnaplóba történő bejegyzésével értesíti
az illetékes építésfelügyeleti hatóságot, a fővállalkozó kivitelezőt és egyéb érdekelteket.
10.6. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. A Vállalkozó kötelessége a szükséges okmányok, dokumentumok biztosítása is, így pl.: Építési Napló,
mérési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, jegyzőkönyvek, stb. A Vállalkozó feladata a
gépészeti berendezések üzembe helyezése, egyedi és komplex üzempróbájának lefolytatása a
Megrendelő ellenőrzése mellett.
10.7. A Műszaki Átadás-átvételi eljáráson a Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról.
10.8. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás részeként, annak befejező lépéseként kerül sor a próbaüzemre, melynek időtartama 7 nap. A próbaüzem keretében a Megrendelő az átadott létesítményeket rendeltetésszerűen jogosult használni annak érdekében, hogy annak folyamatos, szerződésszerű működéséről meggyőződjön. Vállalkozó továbbá köteles az üzemeltető és a kezelőszemélyzetet a próbaüzem időtartama alatt az átadott létesítmények rendeltetésszerű működéséhez szükséges mértékben betanítani.
10.9. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít
szerződésszerűen, ha a Műszaki Átadás-átvételi eljárás során sem mennyiségi, sem minőségi hiba
vagy hiányosság nincs. Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni, amennyiben a Műszaki Átadás-átvételi eljárás során bármilyen minőségi vagy mennyiségi hibát észlel. Ebben az esetben a
teljesítés elfogadása a hiba kijavításáig megtagadható, és a késedelem szabályai megfelelően alkalmazandóak.
10.10. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő
maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek, és a költségeket le kell vonni a Vállalkozási Díjból. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le, és a vizsgálati
eredményeket pontosnak kell elfogadni.
10.11. A Vállalkozó az Építési Területet – vagy annak meghatározott részét – köteles a Megrendelő képviselőjének a munka befejezését követően rendezett állapotban átadni. Az Építési Területen
(illetve annak adott részén) nem maradhat törmelék, hulladék.
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10.12. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítést elfogadja olyan hibák fennállása
esetén, amelyek rendeltetésszerű használat mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra
alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról a Műszaki Átadás-átvételi eljárás során hibajegyzéket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a
Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. Amennyiben a Vállalkozó a
hibákat a póthatáridőn belül nem szünteti meg, úgy a Megrendelő a 14.7. pont szerinti biztosíték
összegéből jogosult a hibát kijavíttatni.
10.13. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel
jelen Szerződésben foglalt összes követelménynek.
10.14. Sikeres Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a végszámla nem nyújtható be.
11. Utó-felülvizsgálat
11.1. A Felek az alábbiak szerinti időpontban utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le („Utófelülvizsgálati eljárás”):
11.1.1. A sikeres Műszaki Átadás-átvételétől számított egy éven belül.
11.2. Az Utó-felülvizsgálati eljárást megelőzően a Megrendelő köteles a hibákról és a hiányokról
jegyzéket (hibajegyzék) összeállítani. Ebben fel kell sorolnia a hibákat és hiányokat, meg kell
jelölnie a hibás (hiányzó) munkarészek értékét és az érvényesíteni kívánt jótállási/szavatossági
igényeket.
11.3. A Vállalkozó az Utó-felülvizsgálati eljáráson köteles megjelenni és az eljárásra – a hibajegyzék megfelelő részének csatolásával – köteles meghívni mindazokat az alvállalkozókat és
egyéb közreműködőket (szállítókat, stb.), akiknek a jelenléte a Megrendelő által megküldött hibajegyzék alapján érdemi állásfoglalásához szükségesnek mutatkozik.
11.4. Az Utó-felülvizsgálati eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvhöz csatolni
kell a hibajegyzéket, a jegyzőkönyvben pedig fel kell tüntetni a hibajegyzékben nem szereplő, az
eljárás során észlelt hibákat és hiányokat, az azok által érintett munkarész értékét, továbbá a Megrendelő, illetve a jogosult jótállási/szavatossági igényeit. A Vállalkozónak a jegyzőkönyvben nyilatkoznia kell a jótállási/szavatossági igényekről, valamint a kijavítási, hiánypótlási határidőkről.
11.5. Az eljárás során megállapított és a Vállalkozó által elismert hibák kijavításának, illetőleg
hiányok pótlásának megtörténtéről értesíteni kell a Megrendelőt, aki a munkák elvégzését átvételükkel egyidejűleg igazolja.
11.6. A Felek megállapodnak, hogy a fentiekkel megegyező eljárási rendben és kötelezettségek
mellett ismételt utó-felülvizsgálatokat tartanak a jelen Szerződésben meghatározott műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 18 hónap elteltével, de még a jótállási idő lejártát megelőzően.
12. Jótállás
12.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákért teljes körű jótállást vállal oly módon, hogy a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003 (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya aló tartozó épületelemek tekintetében az ott meghatározott időtartamú, minden egyéb elvégzett munka
tekintetében pedig…………………. időtartamú jótállást vállal a sikeres Műszaki Átadás-átvételi
eljárás lezárásának napjától számítva. Amennyiben a Műszaki Átadás-átvétel jelen Szerződés
10.12. pontja alapján kisebb hibák fennállása mellett történik, úgy a hibás részek vonatkozásában
a jótállás azok kijavításának napjától kezdődik.
12.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a Szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra
is.
12.3. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. Meghibásodás
esetén Vállalkozó vagy az általa megbízott alvállalkozó a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre kiszáll és a hibaelhárítást a Megrendelő írásbeli értesítésének kézhezvételétől számított 48
órán belül megkezdi.
12.4. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.
12.5. Ha a 12.3. pontban meghatározott időn belül a Vállalkozó nem kezdi meg és a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges
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intézkedéseket a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett anélkül,
hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e Szerződés szerinti joga sérelmet
szenvedne.
12.6. A jótállási idő leteltekor a szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási
időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a Szerződés maradéktalan teljesítését.
12.7. A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek teljesítését a Jótállási biztosíték biztosítja.
A jótállási biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói
díj 3%-a (azaz három százaléka). A jótállási biztosíték hatályának a jótállási időszak alatt folyamatosan fenn kell állnia a jótállási időszak lejártának napjáig, abban az esetben is, ha a jótállási
időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A jótállási biztosítékot a Vállalkozó köteles a jótállási időszak kezdő napján átadni Megrendelő részére.
13. Szerződésszegés
13.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél jogszabály, illetve jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének
teljesítését elmulasztja.
13.2. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér /késedelmi és meghiúsulási/ és
kártérítési felelősséggel tartozik.
13.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén, tehát ha nem tudja tartani jelen Szerződés. 3.1
pontjában meghatározott teljesítési határidőt késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): a teljesítési és a részteljesítési határidő be nem tartása esetén, a
Vállalkozónak a késedelem minden naptári napja után 20.000,- Ft a késedelem első napjától,
melynek mértéke azonban legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-áig /maximum érték/ terjedhet. Késedelmi kötbér – figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1)
bekezdésének megfelelően – abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a Vállalkozó olyan
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Amennyiben a késedelmi kötbér meghaladja a
maximum értéket, úgy a Megrendelő szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést felmondani a Vállalkozó írásbeli értesítése mellett. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a Vállalkozóval szemben, ha az bizonyítottan a
Vállalkozó hibájából keletkezett. A kötbérszámítás alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj
(ellenszolgáltatás) összege.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): A Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a neki
felróható lehetetlenülés, a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és felróható magatartása miatt a
Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén. A meghiúsulási
kötbér mértéke a nettó Vállalkozási Díj 20%-a. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az arra okot
adó körülmények fennállása esetén mind a késedelmi, mind pedig meghiúsulási kötbér megilleti a
Megrendelőt, vagyis a késedelmi kötbér érvényesítése nem zárja ki a meghiúsulási kötbér érvényesítését.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek abban
az esetben érvényesíthetők, ha a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
13.4. Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó nem, vagy nem jog- és szerződésszerű teljesítése esetére teljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték
teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 3%-a (azaz három
százaléka). A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell
állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a
Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. A teljesítési biztosítékot a
Vállalkozó köteles a legkorábban a szerződés hatályba lépésének időpontjában átadni Megrendelő
részére.
A Szerződés Vállalkozó általi nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést
kereshet.
13.5. A Vállalkozó által vállalt jótállási kötelezettségek teljesítésére a Vállalkozó nem vagy nem
jog- és szerződésszerű teljesítése esetére a Vállalkozó jótállási biztosítékot bocsát a Megrendelő
rendelkezésére. A jótállási biztosíték mértéke a Vállalkozási Díj 3%-a. A jótállási biztosítékot a
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Vállalkozónak a jótállási kötelezettsége kezdetének időpontjában kell Megrendelő rendelkezésére
bocsátania, és azt a jótállási kötelezettség kezdetétől számított 3 évig folyamatosan kell fenntartania abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul, vagy nyugvással
meghosszabbodik.
13.6. A jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását, illetve annak jótállási időszakra
terjedő rendelkezésre tartását igazoló dokumentum másolatát a Felek a jelen Szerződés mellékletéül csatolják (4. sz. melléklet).
13.7. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Vállalkozó a végszámlája benyújtásával
egyidejűleg a jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésére bocsátását – és tartását – hitelt érdemlően nem igazolja, úgy Megrendelő a jótállási biztosíték összegének erejéig és a biztosíték
rendelkezésére bocsátásáig az esedékes Vállalkozási Díj végszámlával érintett részét visszatartani
jogosult.
13.8. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jótállási biztosíték igénybevételére nyitva álló
határidő utolsó napját megelőző 5. (ötödik) munkanapon, vagy későbbi határidőben a Vállalkozó
részéről még el nem végzett, lejárt határidejű, jótállási, szavatossági kötelezettség áll fenn, úgy a
Megrendelő jogosult az ezek becsült értéke erejéig igénybe venni az adott biztosítékot, kivéve, ha
a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt határidőben és feltételekkel meghosszabbított biztosítékot / bankgaranciát szolgáltat.
A Vállalkozó a Kbt. 134.§. (6) a). pontja alapján jogosult dönteni arról, hogy a teljesítési és a jótállási biztosítékot milyen módon bocsátja rendelkezésre.
13.9. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a jótállás alá eső hibák kiküszöbölésével a 12.3 pont szerinti határidőn belül nem kezdi meg a hibaelhárítást, vagy nem gondoskodik a hiba elhárításáról a
lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelőnek a Szerződésből eredő egyéb jogainak sérelme
nélkül jogában áll felmerülő kárai megtérítését követelni.
13.10. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni
Megrendelő követelését.
Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja,
az nem akadályozza Megrendelőt abban, hogy a rendelkezésére álló biztosíték terhére kötbérigényét kielégítse, továbbá jogosult érvényesíteni a Vállalkozóval szemben minden, e kötelezettsége
megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.
14. Képviselet, kapcsolattartás, nyilatkozattétel
14.1. Jelen Szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az Építési Naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is.
14.1.1. Megrendelő képviselője:
Név:
Tel:
14.1.2. Vállalkozó képviselője:
Név:
Tel:
14.2. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:
14.2.1. Megrendelő részéről:
Név:
Tel:
Naplóügyfél-jel:
15.2.2. Vállalkozó részéről:
Név:
Tel:
14.3. Vállalkozó Megrendelő írásbeli megkereséseire – amennyiben jelen szerződés másként nem
rendelkezik – azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot
köteles tenni.
15. A Szerződés módosítása
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15.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés módosítására – ide nem értve a 16.3 pont
szerinti eseteket – mindkét Fél belegyezésével, – szabályszerű cégjegyzési joggal bíró képviselőik
útján – kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglalt korlátozások figyelembe vételével, írásban kerülhet sor.
15.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a 9.6 pont szerinti akadályközléssel él Megrendelő felé, melyben részletesen ismerteti az akadály okát és természetét, illetve azt, hogy az akadály milyen hatással van a teljesítésére. A Műszaki Ellenőr megvizsgálja a Vállalkozó akadályközlését, és amennyiben azt indokoltnak tartja, jóváhagyó záradékkal ellátva a Megrendelő elé
terjeszti. Megrendelő és Vállalkozó kizárólag a jóváhagyó záradékkal ellátott akadályközlés szerinti tartalommal jogosultak módosítani a Szerződést.
15.3. Felek rögzítik, hogy bármely Fél jogosult jelen Szerződés egyoldalú módosítására a Szerződés 15. pontjában foglalt kapcsolattartók változása esetén.
15.4. A 16. 3 pontban foglalt egyoldalú szerződésmódosítás is kizárólag írásban érvényes. Ezen
esetekben a szerződésmódosítás hatálya akkor áll be, amikor az egyoldalú szerződésmódosításra
jogosult Fél szerződésmódosításra irányuló nyilatkozatát a másik Fél igazoltan átvette.
16. Engedményezés
16.1. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak
faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a
Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges.
17. A Szerződés megszűnése
17.1. A Szerződés az abban foglalt feladatok és kötelezettségek teljesítésével megszűnik.
17.2. A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a Szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
17.2.1. a másik fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, s erre a másik fél ésszerű póthatáridő tűzésével (amely fizetési késedelem esetén nem lehet
kevesebb, mint 30 nap) felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;
17.2.2. a másik fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson
a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
17.2.3. bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
17.2.4. a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a
vonatkozó jogszabályok alapján;
17.2.5. a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja
és a felszámolás elrendeléséről határoz;
17.2.6. a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
17.3. Megrendelő jogosult a Szerződést vagy a 18.5 pontban foglaltak szerint annak egy részét
azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal felmondani, ha
17.3.1. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
17.3.2. Vállalkozó olyan technológiát alkalmaz, amely eltér az Ajánlattételi Dokumentáció részét
képező műszaki leírásban meghatározott technológiától, illetve a módosításhoz a Megrendelő nem
járult hozzá;
17.3.3. Vállalkozó által fizetendő késedelmi kötbér mértéke a Szerződésben foglalt feladatok esetében meghaladja a Vállalkozási Díj érintett feladatra vonatkozó részének, 10%-át.
17.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani, – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon
– ha
17.4.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
17.4.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
17.5. Felek rögzítik, hogy a 18.3.2., 18.3.3. pontok tekintetében a Megrendelő választása szerint
jogosult a Szerződés részlegesen történő felmondására is. Ebben az esetben Megrendelő jogosult a
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Szerződést csak az Ajánlattételi Dokumentáció részét képező műszaki leírástól eltérő, illetve a
késedelemmel érintett munkarészek tekintetében felmondani.
17.6. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő
lejártáig, illetőleg a Szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők.
17.7. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő
megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely
adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére
visszaszolgáltatja.
18. Eljárás jogvita esetén
18.1. Jelen Szerződés feltételeinek megállapításában továbbá e Szerződés megkötése után – az
ebből esetlegesen eredő – minden műszaki-, jogi- és árvita tekintetében a szerződő Felek esetleges
vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére a
pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Sárvári Járásbíróság / Szombathelyi Törvényszék
kizárólagos illetékességének.
19. Egyéb rendelkezések
19.1. Szerzői jogok
19.1.1. A Megrendelő a Szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kiköti a rendelkezési jogát.
19.1.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi
védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos
felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogokra, amely magában foglalja az Szjtv. 46. §a szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A felhasználási
jog átruházásának díját a Vállalkozási Díj tartalmazza.
19.1.3. A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább az elkészült mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján
nyújtott szolgáltatásról.
19.1.4. Ha a Vállalkozó a teljesítéshez valamely jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást kíván
felhasználni, ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
19.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérésekre a magyar jog rendelkezései, különösen a
Ptk., a Kbt., az Art., az Áht., az Áht vr. illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
19.3. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló
2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben –
ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás
alrendszereihez tartozó vagyont érintő Szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél.
19.4. A következő dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt
kezelendők: Ajánlattételi dokumentáció (1. sz. melléklet), Ajánlat (2. sz. melléklet), Felelősségbiztosítási szerződés vagy kötvény másolata (3. sz. melléklet), Teljesítési biztosítékok rendelkezésre állásáról szóló igazolás (4. sz. melléklet).
19.5. Amennyiben jelen Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy
végrehajthatatlannak minősülne, ez a tény nem érinti jelen Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét vagy végrehajthatóságát. A Felek kötelesek megtenni mindent annak
érdekében, hogy az érintett rendelkezést a Felek gazdasági céljainak megfelelő végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.
19.6. Ha bármely Fél vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben, a jelen szerződéses
viszonyból eredően a másik Félnek kárt okoz, a károsult kárigényégét kizárólag a szerződő Féllel
szemben érvényesíti. E felelősségkorlátozás nem terjed ki a vezető tisztségviselő által szándéko55

san, súlyos gondatlansággal, bűncselekménnyel, illetve az élet, testi épség, egészség megkárosításával okozott kárra.
19.7. Jelen Szerződés 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 4
db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.
19.8. A szerződő Felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.
19.9. A Szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
Nyőgér, 2018...…………………………………..
………………………………………………. ……………………………………………….
Nyőgér Község Önkormányzata
Megrendelő
Vállalkozó
Képviseletében: Nagy Károly polgármester
Képviseletében:
Jogilag ellenjegyezte:
dr. Lendvai Róbert
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyezte: ……………………………...
………………..
pénzügyi ügyintéző
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MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ (műszaki tervek, műszaki leírások)
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSOK
Külön dokumentumként csatolva.
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