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I. fejezet

Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az
Ajánlattételi Dokumentációt, az egyéb közbeszerzési dokumentumokat és annak
minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint,
hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és
kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat
természetét, mennyiségi jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az
esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer.

Közbeszerzési munkarész

2.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
I. FEJEZET
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Nógrád Község Önkormányzata (2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.) - továbbiakban
Ajánlatkérő - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
harmadik rész, 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást hirdet azon ajánlattevők
számára, akiknek jelen dokumentáció megküldésre kerül, egyben ezúton felhívja a
gazdasági szereplőket, hogy vegyenek részt az Ajánlatkérő által a „Vállalkozási
szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához
kapcsolódó építési beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban.

Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a
követelményeket, feltételeket, amelyeket jelen Közbeszerzési Dokumentum
(továbbiakban: Dokumentáció) és annak részét képező ajánlattételi felhívás
(továbbiakban felhívás) tartalmaz.

1.)

A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

3.)

Helyszíni bejárás:

3.1. Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő az érdeklődők részére helyszíni bejárást tart
annak érdekében, hogy ajánlatukat a helyi viszonyok pontos ismeretében tehessék meg.

3.2. A helyszíni bejárás időpontja és helye:
Az ajánlatkérő a konzultációt helyszíni bejárás formájában tartja 2018. április 18 - án
10.00 órától.
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helye: A beruházás helyszíne 2642 Nógrád, Vasút sor 9., hrsz.: 611/4

A részvétel költségeit (beleértve a helyszínre való kijutást) az Ajánlattevők maguk
viselik.

A helyszíni bejáráson való részvétel minden Ajánlattevő saját felelőssége.
A helyszíni bejárás célja az építkezés helyszínének megismerése. A helyszíni bejárásról,
amely a Kbt. 56. § (7) bekezdésének megfelelően konzultációnak minősül, az
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a helyszíni bejárás napjától számított 5 napon
belül megküld illetve teljes tartalmát elektronikusan hozzáférhetővé teszi valamennyi
ajánlattételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére.

4.)

Kiegészítő tájékoztatás kérése:
A gazdasági szereplők, - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi
felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől.

4.1. Kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56. § -ban foglaltak az irányadóak.
A kiegészítő tájékoztatást írásban, egyidejűleg kapják meg a gazdasági szereplők a
kérdések szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül.
4.2. Kiegészítő tájékoztatáskérés kizárólag írásban, levél és/vagy e- mailben történhet.
Amennyiben a gazdasági szereplő e-mail útján küldi meg a kiegészítő tájékoztatás
kérését a következő rendelkezéseket kell betartania:
Ajánlatkérő kizárólag azon kérdéseket tekinti megérkezettnek, így - e-mail útján történő
megküldés esetén- csak azokat válaszolja meg, amelyek az eljárást megindító
felhívásban meghatározott e-mail címre megjeleníthető/olvasható és szerkeszthető
formátumban pl. word formátumú fájlban érkeznek és az üzenet mellékletében
scanelt (cégszerűen aláírt) formában is szerepel a kérdés.
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4.3. Kizárólag a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelemben megfelelő levelezési és/vagy e-mail címet, fax. számot adjon meg, amelyre
a kérdéseket és válaszokat az Ajánlatkérő továbbíthatja.

5.)

Az ajánlatok benyújtása:

5.1. Benyújtás határideje: 2018. április 24-én 10.00 óra
5.2. Az ajánlat benyújtásának címe:
Az ajánlatkérő székhelye: Nógrád Község Önkormányzata 2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.
Az ajánlatok (és az eljárás során egyéb küldemények) a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
benyújthatók közvetlenül vagy postai úton.

6.)

Közös ajánlattétel

6.1. Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az ajánlatkérő
számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása,
a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevő
képviselőjének küldi meg.
6.2. A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően
rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi
közös ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében
az ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt
elérhetőségeit.
6.3. A Kbt. 35. §- értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Az
eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan
gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
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6.4. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők
csoportjának

képviseletében

tett

minden

nyilatkozatnak

egyértelműen

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a
szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot
benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás
nem következhet be.

6.5.

Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges
teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
A közös ajánlattevők megállapodása egyebekben akkor fogadható el, ha
- tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,
- tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás
nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen
közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozatok tekintetében,
- tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséért,
- tartalmazza, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ
valamely további feltételtől vagy időponttól;
- tartalmazza, hogy hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve
hatósági jóváhagyástól, továbbá
- tartalmazza, hogy a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép.

7.)

Az ajánlat

7.1.

Az

Ajánlattevőknek

az

ajánlattételi

felhívásban

és

egyéb

közbeszerzési

dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell ajánlatát elkészítenie.
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Az ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék.
Ajánlatkérő részajánlat tételre lehetőséget nem biztosít. Az ajánlat az Ajánlatkérő
által ajánlattétel céljára kibocsátott közbeszerzési dokumentumokban és annak műszaki
mellékleteiben leírt építési beruházás egészére kell, hogy vonatkozzék, és annak
megfelelően teljesítendő.
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására
kell ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a MSZ, a hatósági előírások és a
hatályos jogszabályok, valamint az ajánlattevőre vonatkozó egyéb szabályok
betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is. A
vállalkozási díjnak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki
megoldásra kell vonatkoznia.
7.2. Az ajánlattevőnek a vállalkozási díj megállapításánál figyelembe kell venniük az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
foglaltakat.
7.3. Kereskedelmi és szakmai ajánlat
Ajánlatkérő tételes, árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
Ajánlattevőnek

a

közbeszerzési

dokumentumokkal

átadott

tételes,

árazatlan

költségvetést kell beáraznia és benyújtania, ez képezi a kereskedelmi és szakmai
ajánlatát és ennek alapján, ezzel összhangban kell a közbeszerzési dokumentumok
részét képező Felolvasólapot az ott meghatározott bontásban és módon, kitölteni és
csatolni az ajánlathoz.
A vállalkozási díjat (egyösszegű ajánlati ár) a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak, továbbá a kivitelezési határidő figyelembevételével prognosztizált végleges
összegben kell megadni magyar forintban (HUF).
Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban,
közbeszerzési dokumentumokban (beleértve az Ajánlatkérő által esetlegesen kibocsátott
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kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást, kiegészítést és a
szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget.
A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a
szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell
mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának első osztályú megvalósításához, a
felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek betartásához,
valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások
szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön,
mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.
Ajánlattevőnek az ajánlati áron kívüli értékelési szempontokra (minőségi szempontok)
vonatkozó ajánlatát az ajánlattételi felhívásban megadott módon, a Felolvasólapon kell
megtennie.
7.4. Egyenértékű termékek megajánlása
A tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a költségvetési kiírás és/vagy
műszaki leírás a műszaki paraméterek meghatározására helyenként gyártmány, típus,
eredet, szabadalom, védjegy, megjelölést tartalmazhat.
Amennyiben Ajánlattevő élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az
alábbiakat is figyelembe véve kell eljárnia:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (6) bekezdés figyelembe vételével
(melynek

alapján

ajánlattevő

jogosult

bármely,

a

termékleírásban,

műszaki

mellékletben, költségvetésben, vagy az eljárás során keletkezett bármely más
dokumentumban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg
teljes mértékben egyenértékű, és a felhasználhatóságában, használhatóságában,
kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen
azonos,

azaz

azzal

egyenértékű,

más

gyártású
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felhasználására) ajánlattevőnek joga van ezekkel azonos minőségű vagy azonos
paraméterekkel rendelkező (egyenértékű) termékek megajánlására.
Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban
meghatározott (nevesített) anyag, eszköz, berendezés stb. helyett, eltérő típust kíván
megajánlani, úgy ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki
tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő
anyagok típusát és paramétereit megadni, azok megfelelőségét pedig az ajánlatában
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel, így különösen teljesítmény
nyilatkozattal, vagy a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási eszközökkel igazolni, amely
alapján egyenértékűség az érintett tételek tekintetében egyértelműen és kétséget kizáró
módon vizsgálható, illetve megállapítható.
A kiadott (14. számú melléklet) nyilatkozatminta szerinti nyilatkozatban meg kell adni
az érintett termék eredeti tételszámát, típusát, paramétereit, majd az egyenértékűnek
tekintett termék tételszámát, típusát, paramétereit.
Ajánlatkérő kéri az egyenértékű termékek árazott költségvetésben történő
átvezetését!
7.5. Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig - az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli
nyilatkozatával - visszavonhatja az ajánlatát. (Kbt. 53.§ (8) bekezdés)
7.6. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az
ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.
(Kbt. 55.§ (7) bekezdés)

8.)

Az ajánlatok felbontása:

8.1. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban
meghatározott helyen az ajánlattételi határidő lejártának időpontban kezdi meg. A
bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat
felbontásra nem kerül.
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intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
Az Ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelenlévő
Ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt – döntése szerint- ismertetheti a
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye,
lakóhelye) továbbá azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. (Kbt. 68. § (4) bek.)

8.2. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak köre:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott
szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

Ajánlatkérő a bontáson megjelent, fent hivatkozott személyek részére, a Kbt. 68. § (3)
bekezdés szerinti betekintést lehetővé teszi a felolvasólapba.
Ajánlatkérő a beadott ajánlatok felbontásáról, a felolvasott adatok ismertetéséről és a
bontási

eljárás

során

lezajlott

lényeges

eseményekről,

jognyilatkozatokról

jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az
Ajánlattevők részére.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően beérkezett ajánlatokról Ajánlatkérő
jegyzőkönyvet vesz fel és azt az összes ajánlattevőnek megküldi.
8.3. Az ajánlatok felbontásának időpontja:

2018. április 24-én 10.00 óra

8.4. Az ajánlatok felbontásának helye:
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
Az Ajánlatkérő székhelyén 2642 Nógrád, Hunyadi u. 18. Önkormányzati Tanácskozó
terem

9.)

Ajánlati kötöttség:

9.1. Nyílt eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az
ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége főszabály
szerint az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig tart.
9.2. Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség
fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott
időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban
nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan
napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy
kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha
valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának
eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát
figyelmen kívül kell hagyni.
9.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a nyertes visszalépése esetén,
amennyiben az írásbeli összegezésben az Ajánlatkérő megnevezte a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőt – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati
kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.
10.) Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása:
10.1. A Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő
megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
A Kbt. 69. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely
ajánlat érvénytelen, és van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

10.2. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. § - ában foglaltaknak megfelelően,
teljes körben, az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a
hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a
többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére
megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó
hiányokat.

A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat- ideértve a Kbt. 69. §
(4) – (5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni
is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.

Az ajánlatkérő kizárólag olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása
érdekében szükséges.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy:
a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók;
a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az
ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a
szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány
pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés
(részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható,
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy
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12.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor
kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási
felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Nem köteles az ajánlatkérő újabb
hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - feltéve, hogy az
eljárást megindító felhívásban feltüntette, hogy ilyen esetben nem (vagy csak az általa
meghatározott korlátozással) rendel el újabb hiánypótlást. A korábban megjelölt
hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására
határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az
ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. (önkéntes hiánypótlás)

10.3. Aránytalanul alacsony ár

Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek
tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a
kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni
tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az
értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség vagy azoknak valamely
önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

11.) Az ajánlatok értékelése
Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az előzőek
alapján az eljárásból ki nem zárt ajánlattevők érvényesnek minősített ajánlatait a Kbt.
76. § (2) bekezdés c) pontja, a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint
értékeli.

12.) Tájékoztatás az eljárás eredményéről – az összegezés megküldésének időpontja
12.1. Az ajánlatkérő írásban tájékoztatja az ajánlattevőt az eljárás eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról,
valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről
hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
12.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az
ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a 12.1. pont
szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére
egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton (e-mail) történő megküldésével
teljesíti és ezzel egyidejűleg azt a Közbeszerzési Adatbázisban is közzéteszi.
12.3. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, számvagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem
hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az
eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg
megküldeni az összes ajánlattevőnek.

12.4. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők
részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult
módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni,
továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben az eredeti állapot nem
állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény
megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő
volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli
összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes
ajánlattevőnek megküldeni.
13.) A szerződés megkötése:
13.1. A Kbt. 131. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével
kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
ajánlattevővel, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte.
13.2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös
ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.

13.3. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama
alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés, a Kbt. 131. § (8) bekezdésében foglaltak
kivételével nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos
időtartam lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti eljárás esetében az írásbeli összegezés
megküldése napját követő őt napos időtartam lejártáig.

13.4. A szerződéskötés:
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A szerződéskötés konkrét időpontjáról Ajánlatkérő e-mail útján értesíti a nyertes
ajánlattevőt.
Helye: Ajánlatkérő székhelye: 2642 Nógrád, Hunyadi u. 18. Polgármesteri Iroda
13.5. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés időpontjában a nyertes
ajánlattevőnek a szerződés megkötése céljából rendelkezésre kell állnia, ellenkező
esetben a szerződés megkötésének az Ajánlattevőnek felróható okból történő
elhalasztása a szerződéskötéstől történő elállásnak minősülhet, és annak minden
következményét a nyertes Ajánlattevő vállalja. Ajánlatkérőnek a szerződést a nyertes
Ajánlattevővel a Kbt. - ben rögzített időkorlát között meg kell kötnie. Ajánlattevő a
szerződés neki felróható okból történő késedelmes megkötésére a teljesítés során sem
hivatkozhat.

13.6. A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció tartalmazza.
14.) A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
A következő szervezetektől (hatóságoktól) az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerve
Székhely: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf. 10.
Telefon: 06 (32) 520-440
Fax: 06 (32) 520-449
E-mail: nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Tel: 06-32-521-701
06-32-520-831 fax is
e-mail: titkarsag.nograd@emr.antsz.hu
Honlap: www.antsz.hu
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: +36-1- 346-9414
Fax: +36-1- 346-9417
Honlap: http://www.ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95
Tel.: + 36-1-301-2900
Fax: + 36-1-301-2903
Honlap: www.mbfh.hu a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a
www.ommf.hu internet-címen található.
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Tel/Fax: 06/1/224-9100, 06/1/224-9262
www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága
3100 Salgótarján, Kassai sor 10.
Levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf.: 40
Telefonszám: +36 (32) 522-700
Fax: +36 (32) 310-580
email: nogradavig@nav.gov.hu
www.nav.gov.hu
Salgótarjáni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: 06 (32) 795-183
06 (32) 795-188
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu
15.) Pénzforrások, szerződéskötési engedély:
Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Nógrád
település intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázati forrásból biztosítja.
Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni.
16.) Az eljárásban eljáró közbeszerzési tanácsadó:
Dr. Éles J. Viktória Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00411
levelezési cím: 4026 Debrecen, Bem tér 11/C fsz. 14.
e-mail cím: drelesjv@gmail.com
17.) Alkalmazandó jogszabály: Jelen közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontja 2018. április 12.

Jelen közbeszerzési eljárás lefolytatására a 2018 január 1 -től hatályos Kbt.
szabályai az irányadók.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
II. FEJEZET
UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1.)

Az ajánlat költségei:
A közbeszerzési dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő
semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel
kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

2.)

A Kbt.-ben előírt és a Dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt
formában és tartalommal történő benyújtásáért az Ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy
nem

kielégítő

információk/okiratok

benyújtásának

következménye

az

ajánlat

érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok szolgáltatása esetén az Ajánlattevő
kizárására kerül sor.

3.)

Ahol Ajánlatkérő valamely irat, IV fejezetben meghatározott formában történő
benyújtását írta elő, ott az IV fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása
javasolt, de Ajánlatkérő az általa előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó
ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmasság,
illetve egyéb az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény
fennállásának vagy hiányának megállapítására.

A benyújtott iratoknak, igazolásoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak,
leírásoknak stb. alkalmasnak kell lenniük az alkalmasság, illetve az adott
érvényességi követelménynek való megfelelőség megállapítására.

4.)

Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:

Az Ajánlattevő által elkészített ajánlatnak jól elkülönített részekben és – lehetőleg –
sorrendben az alábbi okiratokat és iratmintákat kell tartalmaznia:
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
4.1.

Fedlap Rajta az ajánlattevő neve, címe, a közbeszerzés elnevezése

4.2.

Tartalomjegyzék; oldalszámozással ellátva

4.3.

Felolvasólap amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, székhelyét/címét, valamint
mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési szempontként
értékel, cégszerűen aláírva. (1. számú melléklet)
A megkötni kívánt vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.
Az Egyösszegű ajánlati ár (szerződéses ajánlati ár)/Vállalkozói díj
Az Egyösszegű Ajánlati Árat úgy kell tekinteni, hogy az a Dokumentációban
meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható
meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon
eseteket, amikor a Műszaki ellenőr rendel el változtatást vagy hagy jóvá Vállalkozói
„követelést” a Megrendelőnek a Kbt.-re figyelemmel adott hozzájárulásával.
Az Egyösszegű Ajánlati Árat és a szerződés elfogadott végösszegét forintban kell
megadni.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az egyösszegű ajánlati ár bontását is és a tájékoztató
mennyiségek beárazását anyag és díj bontásban, azonban az egyes ajánlatok
összehasonlításának alapja az egyösszegű ajánlati ár.
Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a
betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti
Ajánlatkérő érvényesnek.
Az ajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a
vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára
vonatkozóan.

4.4. Információs adatlap (2. számú melléklet)
4.5. Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére valamint a kért ellenszolgáltatásra (Kbt. 66. § (2)
bekezdés) cégszerűen aláírt formában, (3. számú melléklet)
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
4.6. Kkvt. szerinti minősítésről szóló nyilatkozat (Kbt. 66. § (4) bekezdés), cégszerűen
aláírt formában, (4. számú melléklet)
4.7. Ajánlattevő nyilatkozata az alvállalkozókról (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)- b) pontja
szerint A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe
alvállalkozót! (5. számú melléklet)
4.8. Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön - külön) nyilatkozatai a Kbt. 114. § alapján,
a Kbt. 67. § (1) –és (4) bekezdés tekintetében
1. Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem állnak fenn a felhívásban
meghatározott kizáró okok és a felhívásban előírt alkalmassági követelmények
teljesülnek. (Kbt. 67.§ (1) bekezdés) (6. számú melléklet)
2. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (10. számú melléklet)
az ajánlattevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–
b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról. (az/azok nevének
és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot)
Ha gazdasági szereplő 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, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni! Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés
szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a
kizáró okok hatálya alatt áll!
3. Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (13. számú melléklet)
*Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása

tekintetében

közbeszerzési

megkövetelt

dokumentumban

információkat.

foglalt

információk

Az

egységes

európai

valóságtartalmáért

az

ajánlattevő felel.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

4. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót ill. az általa igénybe vett alvállalkozó(k) és adott esetben kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § -ban
meghatározott kizáró okok. (7. számú melléklet)
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a
már ismert alvállalkozók megnevezését.
4.9. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló
dokumentumok.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésre tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése a következőt rögzíti: Az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével
felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82.
§ (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat
benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az
ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely
ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő
nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy
tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására
nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást
kér.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. (18. számú melléklet)
Amennyiben az Ajánlattevő az alkalmassága igazolásához más szervezet
kapacitására támaszkodik csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó

szervezet

olyan

szerződéses

vagy

előszerződésben

vállalt

kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint
a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben
elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. §
(7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
4.10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság
igazolásában

résztvevő

gazdasági

szereplő

azon

cégjegyzésre

jogosult

képviselője/képviselői aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás minta) egyszerű másolatát, akik az ajánlatot, vagy abban szereplő valamely
dokumentumot aláírták, szignálták.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó
és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény
harmadik könyv, harmadik rész, XV. fejezet (Gazdasági Társaság) hatálya alá,
elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó
és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen
szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy
egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Egyéni vállalkozó ill. természetes személy alvállalkozó/kapacitást nyújtó szervezet
esetén az aláírás igazolásához Ajánlatkérő elfogadja a természetes személy személyi
igazolványának másolatát is.

Amennyiben az ajánlatot vagy valamely dokumentumot meghatalmazott személy írja
alá, úgy a meghatalmazás is csatolandó.

4.11. Nyilatkozat az ajánlattételi felhívásban előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítás
tekintetében. (9. számú melléklet)

4.12. Nyilatkozat

változásbejegyzés

tekintetében.

Adott

esetben

az

Ajánlattevő

vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz
csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. (8. számú
melléklet)

4.13. Ajánlattevő nyilatkozata üzleti titok tekintetében (16. számú melléklet)
Ajánlattevőnek amennyiben üzleti titokká szeretné nyilvánítani ajánlata bizonyos részét,
ajánlatában meg kell jelölnie, hogy ajánlata mely részének, ill. mely információknak a
nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban
elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül a nyilatkozat után, az ajánlat
legvégén) kell elhelyezni.
Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben

részletesen

alátámasztja,

hogy

az

adott

információ

vagy adat

nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság
szintjén kerül megfogalmazásra.
4.14. Kitöltött költségvetés/szakmai ajánlat (az esetleges egyenértékű megajánlások
átvezetésével!)
Ajánlattevőnek a „Költségvetés”-ben feltüntetett valamennyi tételre árajánlatot kell
tennie.
- nyilatkozat ill. adott esetben az igazolások az egyenértékűség bizonyítására. (14.
melléklet) (csak akkor, ha a költségvetés valamely tétele helyett ajánlattevő egyenértékű
terméket ajánl meg!)
4.15. Nyilatkozat előleg igényléséről (11. számú melléklet)
4.16. Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott dokumentumok mindenben
megegyeznek a papír alapon beadott eredeti ajánlattal. (17. számú melléklet)
4.17. Nyilatkozat közös ajánlattevők esetében (15. számú melléklet)
4.18. Regisztrácós lap (12. számú melléklet)

5.

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41.§ (2) bekezdés c)
pontjára és a 41.§ (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus úton nyilatkozat kizárólag
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba
foglalt formában tehető meg.

6.

A dokumentációban szereplő szerződéstervezetet ajánlatban való csatolása lehetséges,
de nem kötelező.

7.

A Kbt. 36. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni
olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

III. FEJEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet
Név:
Székhelye:
képviseli:

Nógrád Község Önkormányzata
2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.
Szórágy
Gyuláné,
mint
(továbbiakban: Megrendelő),
számlavezető pénzintézet:

megrendelő

bankszámlaszám:
adószám:
telefonszám: +36 35 362 001
faxszám: +36 35562 001
e-mail cím: hivatal@phnograd.hu
másrészről:
székhelye:
képviseli:
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),
adószám:
számlaszám:
cégjegyzékszám:
MKIK szám:
telefonszám:
faxszám:
e-mail cím:
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:
I.

Preambulum
1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Harmadik rész 115. § -a alapján közbeszerzési eljárást folytatott le.
2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő által meghirdetett, „Vállalkozási
szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához
kapcsolódó építési beruházás” tárgyában indított a Közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény Harmadik rész, 115. § szerinti közbeszerzési eljárás
eredményeként Vállalkozó 2018. április 24 -én benyújtott ajánlatával elnyerte az építési
beruházás megvalósításának jogát.
3. Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás, az ahhoz kapcsolódó Közbeszerzés
Dokumentumok és a Vállalkozó Ajánlatának (továbbiakban: „Előkészítő Iratok”)
tartalma alapján jött létre. Amennyiben ellentmondás merülne fel a Szerződés és az
Előkészítő Iratok rendelkezései között, a fenti sorrendben az Előkészítő Iratok
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
Közbeszerzési munkarész
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
A szerződés tárgya

II.

1.

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád
település intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához
kapcsolódó építési beruházás.

2.

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárás során,
különösen az árazatlan költségvetésben és műszaki leírásban (tervek) meghatározott
építési munkák teljes körű kivitelezését a jelen szerződésben meghatározott módon,
feltételekkel és díjért.

3.

Megrendelő a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül az építésre alkalmas
munkaterületet átadja a Vállalkozó részére, melyről szerződő Felek jegyzőkönyvet
vesznek fel.
A munkaterület átadása a Megrendelő vagy az általa megbízott személy, a műszaki
ellenőr és a Vállalkozó jelenlétében történik.

4. A kivitelezés teljesítésének véghatárideje 2018. október 30., mely időpont a
szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan, hiba és hiánymentes
teljesítésével, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját jelenti.
Szerződéskötés időpontjának a szerződés mindkét fél általi aláírásának napja minősül.
5.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is
jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a
Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

6. A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható
többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
7. A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való
elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban
rögzített vállalkozási díjon túlmenően, a tervben szereplő, de a költségvetésből
hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges
tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és
előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a
Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban
megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

III.

Vállalkozási díj, fizetési feltételek:
1. Megrendelő a beruházás pénzügyi fedezetét a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Nógrád
település intézményeinek energetikai korszerűsítése” című uniós pályázati forrásból
biztosítja. Ajánlatkérő a tárgyi beszerzést utófinanszírozással kívánja elszámolni. A
támogatás intenzitása 100 %

2. Szerződő
Felek
nettó
…………………………..………….Ft,
azaz
…………………………………………………….
forint
vállalkozási
díjban
állapodnak meg. A vállalkozási díj átalánydíjnak minősül, Vállalkozási díjon felül a
Vállalkozó egyéb díjigénnyel, költségigénnyel, vagy követeléssel nem léphet fel a
Megrendelővel szemben.
3. A Vállalkozó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező.
4. A Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt –
tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő
mértékű, de legfeljebb 75 MFt összeg előlegként történő kifizetését.
5. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a felek a (7) bekezdésben foglalt kötelező
mértéket meghaladóan és bármely más esetben is kiköthetik előleg nyújtását a
szerződésben. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. szerinti kötelező mértéket meghaladó
mértékű előleget igényel annak mértékéről az ajánlatában nyilatkoznia kellett. A
Vállalkozó által ajánlatában megjelölt előleg mértéke: ………………..% 1
vagy A Vállalkozó nem élt az előlegigénylés lehetőségével.2
6. Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni,
oly módon, hogy a számla értékét az előlegszámla százalékos értékének arányában
köteles csökkenteni.
7. Vállalkozó - az előlegszámlán felül - 2 db részszámla és 1 db a végszámla
benyújtására jogosult.
8. Vállalkozó 1 db előlegszámla, és a dokumentációban részletezettek szerinti készültségi
fokok alapján 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, a részszámlák
egyenkénti összege 1. részszámla esetén a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át, a 2.
részszámla esetén a teljes ellenszolgáltatás 25 %-át, a végszámla összege a teljes
ellenszolgáltatás 50%-át nem haladhatja meg. A részszámla az igazolt tényleges
előrehaladási szint százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos
arányával egyező összegről nyújtható be.
9. A Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést
igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani. A
teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
1
2

adott esetben kitöltendő
adott esetben aláhúzandó
Közbeszerzési munkarész
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
10. A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
11. Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Amennyiben a Vállalkozóként
szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § -a
alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
12. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
13. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás Art. 36/A
§-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus
hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete,
egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a
Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása
nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján
megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” [lásd különösen: Art.
36/A.§ (6) bekezdését].
14. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a kifizetéssel kapcsolatban figyelembe
kell venni az alábbi vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is:
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról,
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art)
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (Áfa tv.)
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői, és
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet
-

A kifizetésre irányadó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet.

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert
támogatásból kívánja biztosítani, a tárgyi beszerzés finanszírozására Támogatási
Szerződést kötött.
15. A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Szerződés tárgyát, a pályázat azonosító
számát és a Vállalkozó jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait, továbbá a
Megrendelő által kért egyéb- előre jelzett- adatokat. Ennek hiányában kiegészítés
céljából – illetve egyébként, a számla keltétől számított 10 napon túl beérkező számla
esetében – a számlát a Megrendelő visszaküldi a kibocsátó részére, amely esetben a
Megrendelő késedelme kizárt.
16. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha a Vállalkozó nem teljesíti a díjazása
iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt
feltételeket.
IV.

Teljesítés helye és munkaterület:
Közbeszerzési munkarész
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
2642 Nógrád, Vasút sor 9., hrsz.: 611/4
Teljesítési határidő:

V.

2018. október 30.
VI.

Munka ellenőrzése:
Megrendelő műszaki ellenőre:
Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

………………………………...

Megrendelő által ellenőrzéssel megbízott személy:
VII.

Vállalkozó kötelezettségei:

1. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációt,
valamint a Megrendelő által átadott egyéb közbeszerzési dokumentumokat, mint
Vállalkozó saját felelősségére a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai
szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a kivitelezési munka
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok, információk
megadását Megrendelőtől a közbeszerzési eljárás során, a közbeszerzés szabályai
szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat,
információkat a Megrendelőtől megkapta, azokat megismerte, ellenőrizte.
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítése tárgyát képező helyszínt megtekintette és a
kivitelezés, építkezés megvalósítására alkalmasnak találta.
4. Vállalkozó a II. pontban foglalt feladatát a Közbeszerzési dokumentumokban a
műszaki leírásában és benyújtott ajánlatában foglalt tartalommal és meghatározott
módon köteles elvégezni.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a helyszíni munkavégzést a munkaterület átadás
után kezdheti meg, és egyben vállalja, hogy a műszaki leírásban részletezett
munkálatokat határidőben teljesíti.
6. A Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos tisztántartása, a hulladékok, munkaterületen történő- deponálása, illetve elszállítása.
7. A Vállalkozó a kivitelezés során a fokozott balesetveszélyre figyelemmel köteles
eljárni.
8. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a
Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni.
9. Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg
megnyitni az e-építési naplót, azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően
folyamatosan vezetni. (Az építési napló, ha az ágazati szabályozás lehetőséget ad rá
papír alapon is vezethető)
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
10. Az e-építési naplóba és mellékleteibe bejegyzésre a 191/2009 Kormányrendelet 27. §
(1) bekezdésében jelölt személy, szervezet illetékes képviselője jogosult. Megrendelő
feladata az e-építési napló ellenőrzése.
11. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
körülményt, kifogást, és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni.
Megrendelő utasításait a kapcsolattartója, illetve műszaki ellenőre útján elsősorban az
építési naplóba történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. Megrendelő
kapcsolattartója köteles az építési naplót legalább 8 naponta ellenőrizni és a
válaszolni, illetve a műszaki ellenőrrel ellenőriztetni.
12. Vállalkozó a Megrendelő naplóbejegyzéseire egy munkanapon belül a naplóban
köteles válaszolni. Az építési naplóban tett bejegyzésekre Felek csak az építési
naplóban válaszolhatnak. Az építési naplót az építési munka befejezését követően le
kell zárni.
13. Vállalkozó a munkaterületen betartja, illetve munkavállalóival betartatja a
munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti előírásokat. Ennek
megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, az 1993. évi XCIII. törvényben
meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a
munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért
kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és
követelése nem lehet e téren.
14. A munkavégzés során, vagy ezzel összefüggésben bekövetkezett balesetekért
Vállalkozó a felelős, és Vállalkozó köteles azokat az érvényben lévő előírások alapján
bejelenteni és kivizsgálni.
15. Vállalkozó köteles gondoskodni baleset esetén munkatársai részére az
elsősegélynyújtás tárgyi (mentőláda, kijelölt hely) és személyi feltételeiről, súlyosabb
esetben a mentők értesítéséről. Vállalkozó feladata megismertetni munkatársaival az
átvett munkaterület veszélyforrásait, valamint a veszélyek elleni védekezés módját és
eszközeit. Az ismertetés megtartásáról Vállalkozó emlékeztetőt készít, melyet
Megrendelő és Vállalkozó is aláír. A Vállalkozó munkatársát ért baleset kivizsgálását
- a Vállalkozót terhelő jelentési és nyilvántartási kötelezettségének megtartásával Megrendelő és Vállalkozó munkavédelmi megbízottja közösen végzi.
16. A szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges eszközöknek, szerszámoknak a
teljesítés helyére történő oda illetve visszaszállítása, rendeltetésszerű állapotban tartása
a Vállalkozó feladatát képezik. Ezen szerszámokban, eszközökben a szerződés
teljesítése során bekövetkező esetleges kárért Megrendelő kártérítést nem fizet, és
semmilyen igénnyel, követeléssel nem léphet fel Vállalkozó a Megrendelővel
szemben.
17. Építési célra anyagot, szerkezetet és berendezést csak hazai megfelelőség igazolással
lehet megrendelni, építménybe betervezni vagy beépíteni.
18. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden
akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá
minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. A
Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
19. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy
megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően
alkalmazza.
20. A bontásra kerülő anyagok, szerkezetek Megrendelő előzetes jóváhagyása után,
hulladékként a Vállalkozó elszállítja. Az elszállítás lerakóhelyi díjjal együtt
Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint
kell eljárnia. Bontást igénylő munkáknál a kapcsolódó helyreállítást is el kell végezni.
21. Az építési munka befejezését követő egy héten belül, az építmény környezetéből az
építtetőnek és a kivitelezőnek az építési tevékenység során keletkezett építési
hulladékot, maradék építőanyagot és építési segédeszközöket el kell szállítania, a
környezetet és a terep felszínét az eredeti, illetve engedélyezett állapotában kell
átadnia, a környezetben okozott károkat meg kell szüntetnie.
22. A helyszínre szállított anyagok, eszközök vonatkozásában a műszaki átadásátvételének befejezéséig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.
23. Hibátlan teljesítés esetén műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, melyet
Vállalkozó részéről annak felelős műszaki vezetője, Megrendelő részéről a műszaki
ellenőr és felhatalmazott vezető ír alá. Ha a teljesítés hibás vagy késedelmes a Felek
hibafelvételi jegyzőkönyvet készítenek, amely tartalmazza a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges munkák felsorolását és az ezek elvégzéséhez szükséges
póthatáridők megjelölését, és a megjelölt személyek aláírását. A póthatáridő
időtartamára a Megrendelőt a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér illeti meg.
24. Vállalkozó a kivitelezés befejezését követően köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás
időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal korábban írásban értesíteni. A műszaki átadásátvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére
bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: felelős műszaki
vezetői nyilatkozatokat, a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat,
bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, jótállási és garanciális
dokumentumokat, a megvalósulási dokumentációt 2 db nyomtatott példányban, és
minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű
és biztonságos használatához szükséges.
Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kitűzött időpontban az átadás-átvételi
eljárás lefolytatása céljából a munkaterületen megjelenik, és ha szükséges, a
szakhatóságok részvételét biztosítja. A műszaki átadás-átvételről 3 példányban
jegyzőkönyvet kell felvenni.
25. A készre jelentés és a teljesítésigazolás kiadásával kapcsolatban be kell tartani a Kbt.
135. §-ban foglaltakat is.
26. Vállalkozó a felelősségi körében köteles a Megrendelő kérésére minden olyan
dokumentumot előkészíteni és a Megrendelőnek átadni, amelyek a támogatás
lehívásához szükségesek, illetve amely dokumentum benyújtását a Közreműködő
Szervezet, vagy az Irányító Hatóság a projekt zárásáig illetve a fenntartási időszak
végéig előírja.
27. Vállalkozó a projekt sikeres zárásától a monitoring időszak végéig köteles
rendelkezésre állni az általa megvalósított építési beruházással kapcsolatos esetekben.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
28. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt
szakembere az eljárást megindító felhívás Műszaki ill. szakmai alkalmassági
követelmények pontjában meghatározott jogosultsággal rendelkezik.
29. Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a szerződésben vállalt határidők
betartása, a munka előrehaladásának gyorsítása érdekében, úgymint erőforrások
növelése, létszám növelése, több műszakos munkarend bevezetése, egyéb
munkaszervezési intézkedések megtétele.
30. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottjait vagy
megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően
alkalmazza.
31. Adott esetben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján
Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
10-10%-át elérő biztosítékot köt ki.
32. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Kbt. alapján az alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg,
hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.
33. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
34. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
35. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellelt követően száll át a Megrendelőre,
de a beépített építőanyagokon és berendezéseken a Megrendelő beépítéssel
tulajdonjogot szerez. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása
szállítólevéllel történik. Mind a szállítás, mind a helyszíni tárolás a Vállalkozó
felelősségi körébe tartozik.
36. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki
teljesítmény igazolása a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.
37. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai
irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak,
szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
38. Vállalkozó nem vállalta min. 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló
foglalkoztatását./Vállalkozó vállalta min. 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló
foglalkoztatását.
Közbeszerzési munkarész

33.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
Munkavállaló neve
címe:
adóazonosító jele:
VIII.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

IX.

Megrendelő jogai és kötelezettségei:
Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben
meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.
Adott esetben a kivitelezéshez szükséges elektromos energia és vízvételezési
lehetőséget Megrendelő térítés ellenében biztosítja a Vállalkozónak.
Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak
elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban.
Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó
tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult
ellenőrizni.
A Megrendelőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a
teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.
Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek
keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek
teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett,
valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és – adott
esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.
Megrendelő köteles a munkaterületet a 4. pontnak megfelelően átadni a Vállalkozó
részére. A munkaterület átadás-átvételét jegyzőkönyvben kell dokumentálni, az
átadás-átvételét során tapasztalt összes körülményt rögzíteni.
Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes
ajánlattevőként szerződő fél szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a
szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés
alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben
vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.
Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására,
csak akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 65. §
(10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt.

Alvállalkozók közreműködése:
1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói
teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az
alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg,
Közbeszerzési munkarész
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2.

3.

4.

5.
6.

X.

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított
ellenértékéből.
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés
értékének (saját teljesítésének) 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a
Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért
és cselekedetéért.
A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában majd – a később
bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt
vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az
érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alatt.
A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni,
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a
helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a
közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott
adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel –
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő
fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt
meg.
A Vállalkozó személye csak a Kbt. 139. § (1) bekezdésben előírt esetekben változhat.
A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési
felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek
neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll
jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a
jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a
jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért kártérítési felelősséggel
tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan
kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
A felek képviselői:
A Vállalkozó intézkedésre jogosult képviselőjének
neve:
beosztása:
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értesítés címe:

.

telefon/telefax száma:
A Megrendelő intézkedésre jogosult képviselőjének
neve:
értesítés címe:
telefon/telefax száma: Tel:

Telefax:

Szerződő felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról
haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött
minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó
személyében bekövetkezett változásokat.
A kapcsolattartók jogosultak a szerződéssel kapcsolatos minden értesítés, utasítás
átadás-átvételére. A kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, és a
szerződés megszüntetésére, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül
a tárgyi szerződés módosítását eredményezné. A kapcsolattartók jogosultak továbbá a
teljesítések átadás-átvételére.
Szerződő felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb
értesítést írásban - tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján - kell
eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha a kapcsolattartó személyek
részére kézbesítették. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a
nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan
kézhez vette, vagy arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért
volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai
kézbesítésmásodik megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek
kell tekinteni.
XI.

1.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Jótállás:
A Vállalkozó köteles az eljárást megindító felhívás III.1.6) pontjának megfelelően
jótállást vállalni 12 hónap. A Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam a kötelező min.
12 hónapon felül: ………………. hónap.
Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és
minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg
egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
A jótállási idő alatt az esetleges meghibásodások elhárítása díjtalan.
Megrendelő a jótállás alapján előforduló bármilyen hiányosság felmerülését követőn
azonnal értesíti a Vállalkozót. Az értesítés kézhezvételét, közlését követően a
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Vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a hibásszerkezet kijavítását vagy kicserélését
megkezdeni.
Ha az értesítést követően a Vállalkozó nem hozza helyre a hibát a Megrendelőnek a
fenti határidőn belül, jogában áll a hibák kijavítását az adott szerkezet kijavítását
szakirányúan képzett személy bevonásával megkezdeni – a Vállalkozó kockázatára, és
költségére – anélkül, hogy ezzel bármilyen mértékben csorbítaná azon jogait, melyeket
a Megrendelő a szerződés értelmében a Vállalkozóval szemben érvényesíthet.
A jótállási igényt írásban, az alábbi címen kell bejelenteni:
…………………………………………………………………………………………...
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időn belül a szükséges karbantartási
munkálatokra megfelelő képesítésű szakemberrel rendelkezésre kell állnia.
2.

Kötbér:
Késedelmi kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős –
késedelmesen teljesít, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi
kötbér mértéke naponta a teljes nettó ellenérték 0,5 %-nak megfelelő összegű. A
késedelmi kötbér összegének felső határa a teljes nettó ellenérték 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – nem
teljesít a szerződésben meghatározottak szerint, úgy a Megrendelő meghiúsulási
kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 20%a.
Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a kötbér összegét az
esedékes vállalkozási díjba a Vállalkozó részére megküldött írásbeli nyilatkozatával
beszámítani. A jogszerű beszámítás alkalmazásához a Vállalkozó jelen szerződés
aláírásával hozzájárul. A kötbér visszatartása a Vállalkozót nem mentesíti a
szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.
Kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. Megrendelő a kötbért
meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, valamint a
szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét
nem érvényesítette. Megrendelő kötbér-, illetve a szerződésszegésből fakadó egyéb
igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a szerződésszegésről –
késedelmes teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és haladéktalanul nem jelenti be
igényét.

XII.

Felelősségbiztosítás:
Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során keletkező
károk megtérítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A
Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződésben meghatározott feladatra
vonatkozóan megkötött, vagy arra kiterjesztett, a műszaki-átadás átvétel időpontjáig
terjedő időtartamra szóló, legalább 20 millió forint/év és 5 millió Ft/káresemény
mértékű C.A.R. (ContractorsAllRisk) összkockázatú rendszerű, vagy ezzel
egyenértékű építés-szerelési felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell
terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti
valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A
felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a Megrendelő kérésére bármikor be kell
tudni mutatni.
Vállalkozó köteles a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítást jelen szerződés
teljesítésének időtartama alatt fenntartani.
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XIII.

Adatszolgáltatás:
1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján
az üzleti titokká minősített adatok kivételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű
adatnak minősül.
2. Felek jelen szerződéssel, illetve annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan
kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott
minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél
előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomására. A Vállalkozó a birtokába került
információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése
érdekében használhatja fel.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés tekintetében a támogatást
nyújtó és az abban közreműködő szervezetek ellenőrzési jogosultsággal bírnak.

XIV.

A szerződés megszüntetése, módosítása:
1. A jelen szerződés határozott időre jön létre és elsősorban a vállalt feladatok
teljesítésével szűnik meg. A jelen szerződéstől Vállalkozó elállni, vagy azt felmondani
kizárólag ismételt súlyos szerződésszegés esetén jogosult, amennyiben az ismételt
súlyos szerződésszegés elhárítására 30 napos póthatáridővel felhívta a Megrendelőt,
azonban a Megrendelő ezen határidőn belül nem szüntette meg a szerződésszegő
helyzetet.
2. A Megrendelő a mindenkor hatályos Ptk. rendelkezései szerint jogosult indoklás
nélkül bármikor elállni vagy a szerződést felmondással megszüntetni a mindenkori
Ptk. vonatkozó elszámolási szabályainak a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel
történő alkalmazása mellett, melyet meghaladóan az alábbi szerződésszegési
események bekövetkeztére hivatkozással a jelen szerződéstől azonnali hatállyal
elállhat, illetve a a szerződés teljesítésének megkezdését követően a szerződést
azonnali hatályú felmondással megszüntetheti amennyiben a Vállalkozó
szerződésszegést követ el vagy az alábbi szerződésszegési események bármelyike
bekövetkezik, így különösen,
a) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alatt
áll;
b) a szerződést a Vállalkozó súlyosan megszegi az alábbiak szerint:
- Ha Vállalkozó az jelentősen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesít,
félbehagyja a munkákat, Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget,
illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt
kötelezettségét, Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba
történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben
rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha
Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden
elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali
hatállyal felmondhatja a szerződést.
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-

Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia a
helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva
mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a munkák
befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában
utasítja.

3. Ezt a szerződést csak írásban lehet felmondani vagy módosítani.
4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a
Ptk.- ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az
Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
5. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok
állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
6. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
7. A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak, elállás
esetén a Megrendelőnek nem szükséges az általa kapott szolgáltatás egyidejű
visszaadását felajánlania, a Felek egymással a jelen szerződés rendelkezései szerint
kötelesek ebben az esetben elszámolni. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó
köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles
tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. Vállalkozó köteles továbbá a
munkaterületről levonulni. Ebben az esetben Megrendelő a munkák folytatása
érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más
berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő
ellenérték fejében felhasználhatja.
8. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával
kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával
Közbeszerzési munkarész

39.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési
területet visszaszolgáltatni Megrendelőnek. Arra az esetre, ha Vállalkozó a jelen pont
szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, Vállalkozó kifejezetten
lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési
területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket
eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői
építési területre való belépését megtagadhatja.
9. A szerződő felek a szerződést a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosíthatják.
Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező
változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett
fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos
határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül
köteles értesíteni.
5. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés
teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi
hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy
az kulturális örökségi értéknek minősül.

XV.

Egyéb rendelkezések:

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó
hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény, az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet.
2. Amennyiben felek között vitás kérdés keletkezik, úgy felek ezt elsősorban egyeztetés
útján rendezik. Szerződő felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak
bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 napon belül nem vezet eredményre.
Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Megrendelő székhelye szerinti bíróság
illetékességét kötik ki.
3. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, a Vállalkozót visszatartási jog
semmilyen esetben sem illeti meg (beleértve a Ptk. 6:139 pontjában foglalt esetet is).
4. Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.
5. Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért,
amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a
saját érdekkörében felmerülő kárt.
Közbeszerzési munkarész

40.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
6. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni,
beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen
ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris
hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy
radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a
robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a szállító
alkalmazottaira terjed ki,
– természeti katasztrófa.
7. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban email-ben)
értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően
várható időtartamát.
8. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Vállalkozó
köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére,
amennyire az ésszerűen elképzelhető.
9. Vállalkozó kijelenti, hogy a helyszín és a jelen szerződésben hivatkozott
dokumentumok felülvizsgálata során kellő gondossággal járt el. Kijelenti, tudomással
bír arról, hogy többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra,
hogy a vállalkozói díjat Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra
tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre tekintettel fogadta el.
10. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos Ptk. szerinti
késedelmi kamatra jogosult.
11. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:
 eljárást megindító felhívás
 közbeszerzési dokumentumok
 a nyertes ajánlattevő ajánlata
 felelősségbiztosítási kötvény másolata, valamint a díjfizetés teljesítését igazoló
dokumentum
Jelen szerződés …….. oldalból áll, négy darab eredeti példányban készült, amelyből kettő
példány Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.
Jelen szerződést a felek elolvasás, értelmezés és megértés után, mint akaratukkal és üzleti
érdekeikkel mindenben egyezőt írták alá.
Kelt: Nógrád, 2018. …………………………………….
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……………………………………………
……………………………………………
Nógrád Község Önkormányzata

……………………………………………

Szórágy Gyuláné
Polgármester
Megrendelő

Vállalkozó

……………………………………………
Ellenjegyző
V. FEJEZET
MELLÉKLETEK, IRATMINTÁK

A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az alkalmasság,
illetve az adott érvényességi követelményeknek való megfelelőség megállapítására.

Ahol Ajánlatkérő valamely irat hitelesített másolatban vagy egyszerű másolatban
történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja.
Ahol Ajánlatkérő valamely irat, jelen fejezetben meghatározott formában történő
benyújtását írta elő, ott a jelen fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása
javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó
ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmasság
megállapítására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben bármely az Ajánlatkérő által adott
ajánlott minta adminisztratív (nem megfelelő hivatkozás, stb.) elírást tartalmaz, úgy az
nem mentesíti ajánlattevőt az alól, hogy a Kbt.-nek, illetve a vonatkozó végrehajtási
rendeleteknek mindenben megfelelő nyilatkozatot tegyen.

Közbeszerzési munkarész

42.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………...........................
(Ajánlattevő
neve,
címe)
képviselője Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási
szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a következőkről nyilatkozom:
Ajánlattevő neve3:
Ajánlattevő székhelye:
Kapcsolattartó személy neve4:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Vállalt jótállás időtartama (a kötelező
min. 12 hónapon felül, max. 36
hónap) (hónap)

................................................. hónap

Vállalja -e min. 1 fő hátrányos
helyzetű
munkavállaló
foglalkoztatását
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

igen/nem5

nettó...........................................Ft

3

Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevő nevét és székhelyét fel kell tüntetni.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőt képviselő kapcsolattartóját szükséges megadni.
5
megfelelő aláhúzandó!
4

Közbeszerzési munkarész

43.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

........................................................
cégszerű aláírás
2. számú melléklet
➢ Információs adatlap67
Ajánlattevő
Neve:
Címe:
Székhelye:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Vezető tisztségviselő neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Adószám:
Cégjegyzési szám:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Számlázási cím:

………………………., 2018. év…………………….hó…….nap
6
7

Ajánlattevő és közös ajánlattevők részéről külön – külön ki kell tölteni.
több részre történő ajánlattétel esetén elegendő 1 pld.-t becsatolni.
Közbeszerzési munkarész

44.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

………………………………………….
Ajánlattevő
cégszerű aláírása
3. számú melléklet
AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT /Teljességi nyilatkozat 8
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
Alulírott ………………..……………………………… társaság (ajánlattevő neve, címe),
melyet képvisel: ………………..………………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.

Az Ajánlati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás,
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének
foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az Ajánlattételi felhívásban foglalt
valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal
elfogadjuk.

2.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban és egyéb
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a szerződéses feltételekben rögzítetteket
megismertük, megértettük, elfogadjuk.

3.

Amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, a szerződést megkötjük,
és a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük
az ajánlatunkban rögzítettek szerint.

4.

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt.ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.

5.

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.

6.

Tudomásul vesszük, hogy az Ajánlattételi felhívás adatait csak az ajánlattételhez
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.

8

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
Közbeszerzési munkarész

45.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
7.
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma
megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.
8.

Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig
fenntartjuk.

Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap
PH.
cégszerű aláírás
4. számú melléklet
NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTEVŐ KKVT. SZERINTI BESOROLÁSÁRÓL
A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT 9
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
Alulírott ………………..……………………………… társaság (ajánlattevő neve, címe),
melyet képvisel: ………………..……………………………… nyilatkozom, hogy a kis- és
középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §10 szerint vállalkozásunk
besorolása a következő:
(jelölje X-el)
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
3. §
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
9

10

Közbeszerzési munkarész

46.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

........................................................
cégszerű aláírás
5. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSÉNEK A)-B) PONTJÁBAN
FOGLALTAKRÓL
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:
1. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót
igénybe veszünk / nem veszünk igénybe11:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe12

2. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak
lesznek13:
Az ajánlattevő által a szerződés
teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó neve

Az ajánlattevő által a szerződés
teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó címe

Megfelelő aláhúzandó! A nemleges nyilatkozat is csatolandó!!!!
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe
venni!
13
Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban megjelölt munkarész tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozó
az ajánlat benyújtásakor már ismert.
11
12

Közbeszerzési munkarész

47.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
Az ajánlattevő által a szerződés
Az ajánlattevő által a szerződés
teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az
teljesítéséhez igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert
ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó neve
alvállalkozó címe

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

PH.

........................................................
cégszerű aláírás
6. számú melléklet
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (1) bekezdése tekintetében14
Ajánlattevő esetén
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy
az általam képviselt ……………………………………………................. (Ajánlattevő neve,)
–val/vel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság megfelel az ajánlattételi
felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek., az általam igazolni kívánt alkalmassági
követelmények teljesülnek.

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

14

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
Közbeszerzési munkarész

48.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

PH.

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

7. számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésére és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2)
bekezdésére tekintettel
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy
- a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62.
§ (1) és (2) bekezdés) hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet.
- az általam igénybe vett alvállalkozó(k) és adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek) tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § -ban meghatározott kizáró okok.

Közbeszerzési munkarész

49.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

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

8. számú melléklet

NYILATKOZAT CÉGJEGYZÉK ADATOKRÓL
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom, hogy

az ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatokhoz képest kezdeményeztem
nem kezdeményeztem módosítást.16

15/

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

Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű
dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem”
elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].
16
Kérjük aláhúzni a megfelelőt!
15
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50.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
PH.

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

9. számú melléklet
NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,
hogy az ajánlati felhívásban előírt feltételnek való megfelelést az alábbiak szerint igazolom17:
1. Nyilatkozom, hogy rendelkezem érvényes, legalább ….. millió Ft/év és legalább ….
millió Ft/káresemény kifizetési limitértékű C.A.R. (Contractors All Risk)
összkockázatú
rendszerű
építés-szerelési
felelősségbiztosítással,
melynek
18
kötvényét/fedezetigazolását/szerződését , valamint a díjfizetés teljesítését igazoló
dokumentumot e nyilatkozatot követően mellékeltem.
2. Nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásnak megfelelően, nyertesség esetén legalább ….
millió Ft/év és legalább ….. millió Ft/káresemény kifizetési limitértékű C.A.R.
(Contractors All Risk) összkockázatú rendszerű építés-szerelési felelősségbiztosítási

17
18

Az 1. vagy a 2. pont kiválasztandó, amelyik nem szükséges, az törlendő!
A megfelelő rész aláhúzandó!
Közbeszerzési munkarész

51.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
szerződést fogok kötni legkésőbb a szerződéskötés időpontjára / a már meglévő
felelősségbiztosításomat az előírtaknak megfelelően kiterjesztem.19
Kelt:......................., ……………..év. ...

.............. hó ........ nap

PH.

……………………………….
cégszerű aláírás
10. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONT
TEKINTETÉBEN20
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontja tekintetében, mint ajánlattevő
nyilatkozom, hogy társaságunkat
nem jegyzik szabályozott tőzsdén/szabályozott tőzsdén21 jegyzik22
Nyilatkozzuk, hogy 23
a) pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges
tulajdonosai24 a következők25:
A megfelelő rész aláhúzandó!
(Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik
meg egyszerű nyilatkozat formájában)
21
Szabályozott tőzsde: A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés
114. pontjában meghatározott piacot kell érteni.
22
megfelelő aláhúzandó!!!
23
az a) vagy a b) vagy a c) pont aláhúzandó!
24
a) pont esetén csak természetes személy adható meg, az alábbiak figyelembevételével:
„2017. évi LIII. törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos pont a)–b) vagy d) alpontja értelmében tényleges
tulajdonos:
19

20
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
Név

Állandó lakóhely

VAGY
b) társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint
definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik.
VAGY
c.) Társaságunk olyan társaság, amely 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.26
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap

PH.

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

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében
meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával
rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk.
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
25 A táblázat sorai szükség szerint törölhetőek/bővíthetőek!
26
Felhívjuk a figyelmet, amennyiben e bekezdés szerint nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpont tekintetében a kizáró okok hatálya alatt áll!
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

11. számú melléklet
NYILATKOZAT AZ ELŐLEG IGÉNYLÉSE TEKINTETÉBEN
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

hogy az általam képviselt …………………………………………………………… (neve),
az előlegigénylés lehetőségével élni kívánok/nem kívánok élni27
Az igényelt előleg mértéke: ………%

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

PH.

27

A megfelelő aláhúzandó!
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

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

12. számú melléklet
Regisztrációs lap
(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártáig ajánlatkérő részére megküldendő!)
az
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban28
A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai:
Neve:
Kapcsolattartó személy neve:
Címe:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:

Kérjük haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig a drelesviki@temail.hu e-mail címre küldött cégszerűen aláírt és scanelt formában megküldeni!
Az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolatát az AJÁNLAT
RÉSZEKÉNT kérjük benyújtani.

28

Egy példányt elegendő benyújtani!
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

Kelt………………………., 2018. év …………………. hó ….. napján.

………………………………
cégszerű aláírás

13. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONT
TEKINTETÉBEN
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)
alpontja tekintetében, mint ajánlattevő

nyilatkozom, hogy
a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.
VAGY
b) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet (ek) megnevezése a következő:
cégnév:
székhely:
Fenti szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt
kizáró feltétel nem áll fenn.
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

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

PH.

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

14. számú melléklet
NYILATKOZAT
egyenértékű műszaki tartalomról29
Alulírott………....................., mint a(z)……….……...….. (Ajánlattevő neve, címe)
cégjegyzésre jogosult képviselője, Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által
„Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,
hogy, a műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben foglaltakkal kapcsolatban az ajánlatkérő
által meghatározott műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű
műszaki tartalmat (gyártmány, típusok) kívánunk megajánlani. Az érintett költségvetési
sorok, illetve tételek/termékek listáját csatoljuk az ajánlatunkhoz.
Ezen tétel(ek) vonatkozásában csatoljuk azon igazolásokat, amely(ek) alapján az
egyenértékűség egyértelműen és kétséget kizáró módon megállapítható.
Az észrevételekkel nem érintett műszaki tartalmat elfogadjuk, nyertességünk esetén ezen
tételek tekintetében a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban vagy bármely más a
beszerzés során keletkezett dokumentumban az ajánlatkérő által meghatározott típus szerinti
anyag, eszköz, berendezés kerül majd beépítésre a kivitelezés során.
Az egyenértékű termék az eredeti költségvetésben (tételszám, típus, paraméter):
29

Csak abban az esetben kell csatolni ha ajánlattevő egyenértékű műszaki tartalmat ajánl meg.
Közbeszerzési munkarész

57.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Az egyenértékű termék (tételszám, típus, paraméter):
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap
PH.

........................................................
cégszerű aláírás
15. számú melléklet
Közös Ajánlattevők nyilatkozata

Tárgy: Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés,
amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek
energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás”
A
fent
megnevezett
közbeszerzési
eljárás
tekintetében
a(z)
……….……………………………………………..……………….(cég
megnevezése)
(székhely: …...……………….………………………………………………………………),
valamint a(z) …………………………………………………………………………...…(cég
megnevezése)
(székhely:
………………………………….…………………………………………...……....) a Kbt. 35.
§-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló
megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.

………………………., 2018. …………………….hó…….nap
Közbeszerzési munkarész
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.

…………….………………….………..
Közös Ajánlattevő
cégszerű aláírása

………………………………………….
Közös Ajánlattevő
cégszerű aláírása

16. számú melléklet
Nyilatkozat üzleti titokról30
Alulírott ………………..……………………………… (képviselő neve), mint a(z)
………………..……………………………… (Ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult
képviselője, mint ajánlattevő Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által
„Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy
a.) az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek
nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.
Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: ………… oldaltól …………… oldalig31
32

Kérjük a megfelelő rész (a. vagy b.) kitöltését.
Az a) rész kitöltése esetén a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által
adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
32
A Kbt. üzleti titokra vonatkozó rendelkezései:
44. § (1) bekezdése: A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a
72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47.
§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által
adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára
megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)
bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
30
31
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
b.) az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és
adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a
jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által
igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő
által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát,
amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés
hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
17. számú melléklet
Nyilatkozat az elektronikus és nyomtatott ajánlati példányok egyezőségéről
Alulírott ………………..……………………………… (képviselő neve), mint a(z)
………………..……………………………… (Ajánlattevő neve, címe) cégjegyzésre jogosult
képviselője, mint ajánlattevő Nógrád Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által
„Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy

az ajánlat elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf) formátumban
rögzített változata teljes mértékben megegyezik az ajánlat nyomtatott formában benyújtott
eredeti példányával.

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

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település
intézményeinek energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához kapcsolódó
építési beruházás.
18. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN
Alulírott
………………..………………………………
(név),
mint
a(z)
………………..……………………………… cégjegyzésre jogosult Nógrád Község
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a
TOP-3.2.1-15 kódszámon „Nógrád település intézményeinek energetikai korszerűsítése”
című pályázat megvalósításához kapcsolódó építési beruházás” tárgyában indított
közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve
műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek történő megfeleléshez más szervezet(ek)
(vagy személy) kapacitásaira támaszkodunk / nem támaszkodunk33.
Azon alkalmassági feltételek (az ajánlati
felhívás
vonatkozó
pontjainak
megjelölésével),
amelynek
történő
megfelelés igazolására az ajánlattevő más
szervezet kapacitásaira támaszkodik
Ajánlattételi felhívás III.1.3) műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelménye
legalább 1 fő olyan szakemberrel való
rendelkezés, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet szerinti MV-É felelős műszaki
vezetői
jogosultság
megszerzéséhez
szükséges, a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerinti szakirányú végzettséggel
(okleveles építészmérnök vagy okleveles
építőmérnök vagy építészmérnök, vagy
építőmérnök/korábban üzemmérnök) vagy
azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább
3 év kivitelezési szakmai gyakorlattal
rendelkezik.

Szervezet neve, székhelye34

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben
vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt jelen nyilatkozatomat követően csatolom.
Kelt:......................., ……………..év. ................. hó ........ nap
PH.
cégszerű aláírás
33

Megfelelő rész aláhúzandó!
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételnek történő megfelelés
érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik.
34
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