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_j:_. szamu eloterjesztes

Budapest Fovaros X. keriilet
Kobanyai Onkormanyzat
Alpolgarmestere
Eloterjesztes
a Gazdasagi Bizottsag reszere
a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu, ,Napelemes rendszer kialakitasa a
Szivarvany ldosek Otthonaban" cimii, az Europai Unio altai tarsfinanszirozott
palyazathoz kapcsolodo kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az
ajanlatteteli felhivas, az ajanlati dokumentacio es a szerzodestervezet elfogadasarol
I. Tartalmi osszefoglalo

A Budapest F6varos X. keiiilet K6banyai Onkormanyzat altai benyujtott ,K.MOP-3.3.3-132013-0089 azonosit6 szamu, ,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany Id6sek
Otthonaban" cimii palyazatot 2013. okt6ber 1-jen a Regionalis Operativ Program Iranyit6
Hat6sag vezet6je 38 254 216Ft osszegii tamogatasra erdemesnek itelte.
A projekt kereteben a Szivarvany Id6sek Otthona (1108 Budapest, SUtode u. 4.) epiileten 168
db napelem kihelyezesere keiiil sor.
A Tamogatasi Szerz6des megkOtese megtOrtent, a projekt megkezdesenek datuma a
kivitelezesi szerz6des hatalyba lepesevel egyezik meg.
A varhat6 koltsegek figyelembevetelevel a projekt kereteben a kivitelezes 30 735 677 Ft
osszegii el6zetesen becsiilt nett6 ertekkel keri.ilt meghatarozasra, amely alapjan kozbeszerzesi
eljaras lefolytatasa kotelez6.
A Budapest F6varos X. keri.ilet K6banyai Onkormanyzat altai a kozbeszerzesi tanacsadassal
megbizott Dr. Magyar Adrienn egyeni vallalkoz6- vezet6i egyeztetest kovet6en- a Jegyz6i
Iroda kozremiikodesevel elkeszitette a ,K.MOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu,
,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany Id6sek Otthonaban" cimii, az Eur6pai Uni6
altai tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyl.l kozbeszerzesi eljarashoz az
ajanlatteteli felhivast, az ajanlati dokumentaci6t es a szerz6destervezetet.
A kozbeszerzesi eljaras becsiilt ertekere es a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII.
tOrvenyben (a tovabbiakban: Kbt.) meghatarozott szamitasi szabalyokra figyelemmel a
kozbeszerzesi eljaras ajanlatteteli felhivasa a Kbt. Harmadik Resz (nemzeti eljarasrend), 122.
§ (7) bekezdes a) pontja szerinti hirdetmeny nelkuli targyalasos eljarasra iranyad6 eljarasi
szabalyok szerint keiiilt osszeallitasra.
Kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy az ajanlatteteli felhivast, az ajanlati dokumentaci6t es
szerz6destervezetet elfogadni sziveskedjek.
II. Dontesi javaslat:

Budapest F6varos X. keiiilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek Gazdasagi
Bizottsaga meghozza az el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot.
Budapest, 2014. szeptember ,/L•"

I. melleklet az eloterjeszteshez
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
Gazdasagi Bizottsaga
... /2014. (X. 2.) hatarozata
a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu, ,Napelemes rendszer kialakitasa a
Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Europai Unio altai tarsfinanszirozott
palyazathoz kapcsolodo kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasarol, az
ajanlatteteli felhivas, az ajanlati dokumentacio es a szerzodestervezet elfogadasarol

1. A Gazdasagi Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu, ,Napelemes

rendszer kialakitasa a Szivarvany Id6sek Otthonaban" cimii, az Eur6pai Uni6 altai
tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyli kozbeszerzesi eljaras
ajanlatteteli felhivasat az 1. melleklet szerint j6vahagyja.
2. A Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu, ,Napelemes rendszer
kialakitasa a Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Eur6pai Uni6 altai tarsfinanszirozott
palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyli kozbeszerzesi eljaras ajanlati dokumentaci6jat es
szerz6destervezetet a 2. melleklet szerint j6vahagyja.
3. A Bizottsag a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu, ,Napelemes rendszer
kialakitasa a Szivarvany Id6sek Otthonaban" cimii, az Eur6pai Uni6 altai tarsfinanszirozott
palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyu kozbeszerzesi eljaras meginditasat j6vahagyja.
Hatarido:
Feladatkoreben erintett:

azonnal
a gazdasagi es fejlesztesi szakteriiletert
alpolgarmester
az aljegyz6
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je

felel6s
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AJANLATTETELI FELHiVAS

1.

Ajanlatkero adatai:
Ajimlatkerore vonatkoz6 inforrmici6k:
Ajanlatkero neve Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat
Ajanlatkero cime: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29.
Telefon: +361 4338250
Telefax: +361 4338230
E-mail: kozbeszerzes@ko banya.hu

2.

A kozbeszerzesi eljaras fajtaja, alkalmazasanak indokolasa:
Kbt. Harmadik Resz, nemzeti eljarasrend szerinti hirdetmeny nelkiili targyalasos
kozbeszerzesi eljaras: Ha az epitesi beruhazas becsult erteke nem eri el a szazotvenmilli6
forintot es az eljarasban targyalas tartasa szukseges, az ajanlatkero olyan kozbeszerzesi
eljarast is lefolytathat, amelyben a nyilt eljaras nemzeti eljarasrendben iranyad6 szabalyait
alkalmazza a Kbt. 122.§ (7) bekezdes a) pontjaban foglalt kiilonbsegekkel.

3. A dokumentacio rendelkezesre bocsatasanak modja, hatarideje, annak beszerzesi helye
es penziigyi feltetelei:
Ajanlatkero a dokumentaci6t teritesmentesen bocsatja ajanlattevok rendelkezesere a Kbt. 52.
§ (3) bekezdesenek megfeleloen. Ajanlatkero a dokumentaci6t az ajanlatteteli felhivas
megkiildesevel egyidejiileg elektronikus uton is tovabbitja ajanlattevok reszere.
4.

A kozbeszerzes targya es mennyisege:
KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu, ,Napelemes rendszer kialakitasa a
Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Europai Unio altai tarsfinanszirozott
palyazathoz kapcsolodo kivitelezes
168 db napelem felszerelese, HMKE letesitese
Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel ajanlatkero
felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmii es kozertheto
meghatarozasa szuksegesse tette meghatarozott gyartmanyu, eredetii, tipusu dologra,
eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6 hivatkozast, a
megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben tOrtent, es
megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertendo. Ajanlatkero felhivja
a figyelmet, hogy egyenertekii dolog megajanlasa eseten az egyenertekiiseget az
ajanlattevonek az ajanlataban igazolnia kell.
Miiszaki egyenertekiiseg eseten az fogadhat6 el, ami nem jar teljesitmenynovekedessel (max.
50 kVA). Parameterek: Monokristalyos napelem; Teljesitmeny min. 285 W; Hatasfok (1000
W/m2; 25°C; AM 1,5 ): Min. 17,3%; Teljesitmeny elteres 0/+4,99 W
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A pontos mennyisegeket es miiszaki leinist a dokumentaci6 tartalmazza.
A beszerzese targya: epitesi beruhazas
A szerzodesek meghatarozasa, amelynek megkotese erdekeben a kozbeszerzesi eljarast
lefolytatjak: vallalkozasi szerzodes
6. A teljesites hatarideje: 2015. aprilis 30. napja, amely magaban foglalja a
halozathasznalati- es halozatcsatlakozasi szerzodes es iizemviteli megallapodas
megkotesenek idotartamat is. Eloteljesitest ajanlatkero elfogad.
7.

A teljesites helye:
Kobanyai Szivarvany Nonprofit Kft (tovabbiakban Szivarvany ldosek Otthona) 1108
Budapest, Sutode utca 4.
NUTS: HU101

8.

Az ellenszolgaltatas teljesitesenek feltetelei vagy a vonatkozo jogszabalyokra
hivatkozas:
Projektazonosit6: KMOP-3 .3.3-13-2013-0089
Tamogatasi intenzitas: 100%
Ajanlatkero - a Kbt. 125. § (9) bekezdese alapjan, osszhangban a 306/2011. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 7. §-ban foglaltakkal - szerzodesben foglalt afa es tartalekkert nelklil
szamitott teljes vallalkoz6i dij 5 %-anak megfelelo mertekii tartalekkeretet biztosit a
szerzodestervezetben foglalt feltetelekkel.
Ajanlatkero a tartalekkeret es afa nelklil szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelo
mertekii eloleget biztosit, amennyiben az elolegre a nyertes ajanlattevo igenyt tart,
figyelemmel a Kbt. 131. § ( 1) bekezdesere.
A kifizetett eloleg az 1. (resz)szamla osszegebol kerullevonasra.
Az ajanlatkero az ellenszolgaltatas osszeget 30 napos fizetesi hatarido mellett, a Kbt. 130. §
(1), (2), (3), (5), (6) bekezdesei, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek., tovabba a 4/2011. (1.28.)
Korm. rend.) rendelkezesei alapjan egyenliti ki.
Alvallalkoz6k igenybevetele eseten: Az ajanlatkerokent szerzodo fel, vagy - eur6pai uni6s
tamogatas eseten szallit6i kifizetes soran - a kifizetesre koteles szervezet, amennyiben az
ajanlattevokent szerzodo fel a teljesiteshez alvallalkoz6t vesz igenybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdesetol elteroen az ellenszolgaltatas osszeget a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
( 1)-(3) bekezdesei szerint egyenliti ki.
A palyazat elszamolasa ut6finanszirozassal t6rtenik, eur6pai uni6s tamogatasb61. Az
ajanlattetel, a szerzodes kifizetesek penzneme: HUF.
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Ajanlatker6 reszszamlazast biztosit.
A teljesites soran 2 db szamla (az esetleges e161egszamlat nem szamitva, de ideertve a
vegszamlat is) benyujtasanak lehet6sege biztositott az alabbiak szerint:
- az 1. reszszamla benyujtasanak lehet6sege: a teljes nett6 vallalkoz6i dij 50 %-anak
megfelel6 osszegr61 valamennyi napelem telepiteset kovet6en,
- vegszamla benyujtasa: a teljes nett6 vallalkoz6i dij 50 %-anak megfelel6 osszegr61 a
miiszaki szakhat6sagi atvetel, ha16zatcsatlakozasi- es hal6zathasznalati szerz6des, uzemviteli
megallapodas megkotesenek lebonyolitasa eseten.
Ajanlatker6 a kifizetes soran az Ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. tOrveny (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-aban foglaltakat teljes korben alkalmazza.
Az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. tv. 36/A §. alapjan kifizetes csak akkor tOrtenhet,
ha a vallalkoz6 bemutat, atad vagy megkiild a tenyleges kifizetes id6pontjat61 szamitott 30
napnal nem regebbi nemlegesnek min6siil6 egyuttes ad6igazolast, vagy a kifizetes
id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban. A kifizetesre koteles
szervezet a koztartozast mutat6 egyuttes ad6igazolas atadasa, bemutatasa vagy megkiildese
utan a koztartozas erejeig visszatartja a kifizetest.
Kesedelmes fizetes eseten Ajanlatker6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mertekii, es a
kesedelem id6tartamahoz igazod6 kesedelmi kamatot fizet.
Vonatkoz6 jogszabalyok kiilonosen:
Az ad6zas rendjer61 sz616 2003. evi XCII. tOrveny 36/A. §
A Kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. tOrveny.
Az altalanos forgalmi ad6r61 sz616 2007. evi CXXVII. tOrveny.
A Polgari Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi V. tOrveny
4/2011 (1. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozasi id6szakban az Eur6pai regionalis
Fejlesztesi Alapb61, az Eur6pai Szocialis alapb61 es a Kohezi6s Alapb61 szarmaz6
tamogatasok felhasznalasanak rendjer61,
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet az epitesi beruhazasok kozbeszerzesenek reszletes
szabalyair61
Az ellenszolgaltatas teljesitesenek reszletes leirasat a dokumentaci6 tartalmazza.
9. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevo tehet-e tobbvaltozatu (alternativ) ajanlatot,
valamint a reszajanlat-tetellehetosege vagy annak kizarasa:
Jelen eljarasban Ajanlatker6 a tobbvaltozatu (alternativ) ajanlattetellehet6seget kizarja es
resz ajanlatteteli lehet6seget nem biztosit.
10. Az ajanlatok ertekelesi szempontja:
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Az ajanlatok ertekelesi szempontja jelen eljarasban a legalacsonyabb osszegii
ellenszolgaltatas (Kbt. 71. § (2) bekezdes a) pont).
A legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatas ertekelesi szemponton belUl az Ajanlatkero a
megajanlott ellenszolgaltatasokat veti ossze es a Kbt. szabalyai szerint a legelonyosebbet
(legalacsonyabbat) preferalja.
A vallalasokat ugy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden jarulekos koltseget,
fiiggetlenUl azok formajat61 es forrasat61, pl. v AM, kiilOnbozo dijak es illetekek, kivetel az
afa- es a tartalekkeret.
Az ajanlatok kidolgozasakor vegyek figyelembe, bogy az ajanlati arnak teljes koriinek
kelllennie, vagyis magaban kell foglalnia valamennyi ajanlattevoi kifiZetesi igenyt.
Az Ajanlattevok csak forintban (HUF) tehetnek ajanlatot es a szerzodeskotes valutaneme is
csak ez lehet.

A netto ajanlati arnak tartalmaznia kell a 36 honap kotelezo jotallas, valamint a
halozathasznalati es halozatcsatlakozasi szerzodes, iizemviteli megallapodas
megkotesevel kapcsolatos iigyintezes koltseget is, de nem kell tartalmaznia a
tartalekkeretet!

11. A kizaro okok es a megkovetelt igazolasi mod:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, alvallalkoz6, es nem vehet reszt az alkalmassag
igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdesenek hatalya ala
tartozik. Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdesenek hatalya ala
tartozik.

Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, alvallalkoz6, es nem vehet reszt az alkalmassag
igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bek. a)- c) pontjaiban
szereplo kizar6 okok fennallnak, tovabba a 306/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1)
bekezdese szerint az eljarasban nem lehet ajanlattevo, alvallalkoz6, es nem vehet reszt az
alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bek. d)
pontjaban szereplo kizar6 ok fennall, ami az epitoipari kivitelezesi tevekenyseget vegzo
gazdasagi szereplok vonatkozasaban az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmerol sz616
1997. evi LXXVIII. tOrveny szerinti, epitoipari kivitelezesi tevekenyseget vegzok
nevjegyzekeben szereples kovetelmenyet, illetve nem Magyarorszagon letelepedett gazdasagi
szereplok eseten (felteve, hogy a letelepedes szerinti orszag joga azt eloirja) a letelepedes
szerinti orszag nyilvantartasaban szereples kovetelmenyet jelenti.

A megkovetelt igazolasi m6d:
Ajanlattevo vonatkozasaban: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. es 12. §-a alapjan az
ajanlattevonek ajanlataban nyilatkozatot kell benyujtania, hogy nem tartozik a fenti kizar6
okok hatalya ala, valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezdes k) pont kc) pontjat a 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja es a 4. § f) pont fc) alpontjaban foglaltak szerint kell
igazolnia.
Alvallalkoz6 es alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet vonatkozasaban:
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- Ajanlattev6 a Kbt. 58. § (3) bekezdeseben foglaltaknak megfelel6en ajanlataban csak
nyilatkozni koteles arr61, hogy a szerz6des teljesitesehez nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1)
bekezdese szerinti kizar6 okok hatalya ala es6 alvallalkoz6t, valamint az altala
alkalmassaganak igazolasara igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
bekezdese szerinti kizar6 okok hatalya ala.
Ajanlattev6 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapjan sajat valasztasa szerint:
a)

b)

sajat nyilatkozatot nyujt be arr61, hogy nem vesz igenybe a Kbt. 57.§ (1) bekezdes a)-d)
pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala es6 alvallalkoz6t, valamint az altala
alkalmassaganak igazolasara igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1)
bekezdes a)-d) pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala, vagy
az eljarasban megjelOlt alvallalkoz6 nyilatkozatat - a meg nem jelOltekre az a) pont
szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmassag igazolasara igenybe vett mas
szervezet nyilatkozatat is benyujthatja arr61, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §
(1) bekezdes a)-d) pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala.

A kizar6 okok igazolasar61 sz616 nyilatkozat nem lehet regebbi, mint jelen felhivas
megktildesenek datuma.
Ajanlatker6 kizarja az eljarasb61 azon ajanlattev6t, alvallalkoz6t, alkalmassag igazolasaban
kozremiikod6 gazdasagi szerepl6t, akivel szemben a kizar6 okok az eljaras soran kovetkeznek
be.
Ajanlatker6 felhivja Ajanlattev6k figyelmet a Kozbeszerzesi Hat6sag utmutat6jara a
kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. tOrveny 56-57. §-aban, valamint a kozbeszerzesi
eljarasokban az alkalmassag es a kizar6 okok igazolasanak, valamint a kozbeszerzesi miiszaki
leiras meghatarozasanak m6dj ar61 sz616 31 0/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-aban
hivatkozott igazolasokr61, nyilatkozatokr61, nyilvantartasokr61 es adatokr61 a Magyarorszagon
letelepedett gazdasagi szerepl6k vonatkozasaban (Kozbeszerzesi Ertesit6 2014. evi 57. szam,
2014.05.16.), valamint a Kozbeszerzesi Hat6sag utmutat6jara a kozbeszerzesi eljaras soran
benyujtand6, kizar6 okokkal kapcsolatos igazolasokr61, nyilatkozatokr61, nyilvantartasokr61 es
adatokr61 az Eur6pai Uni6ban es az Eur6pai Gazdasagi Tersegben letelepedett gazdasagi
szerepl6k vonatkozasaban (Kozbeszerzesi Ertesit6 2012. evi 61. szam, 2012.06.01.)

12. Az alkalmassagi kovetelmenyek, az alkalmassag megitelesehez sziikseges adatok es a
megkovetelt igazolasi mod:

Az alkalmassag megitelesehez sztikseges Az alkalmassag minimumkovetelmenye(i):
adatok es a megkovetelt igazolasi m6d:
Pl. Alkalmatlan ajanlattev6, ha merleg szerinti
Pl. Ajanlattev6 csatolja a 310/2011. (XII. 23.) eredmenye az el6z6 2lezart uzleti ev soran 1-nel
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes b) pontja tObbszor negativ volt.
alapjan az el6z6 2 lezart tizleti evre vonatkoz6,
sajat
vagy
jogel6dje
szamviteli
jogszabalyoknak (els6sorban a szamvitelr61
sz616 2000. evi C. torveny) megfelel6en
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osszeallitott eves beszamoi6jat kiegeszit6
mellekietek neiki.il. Amennyiben az ajaniatker6
altai kert merleget es eredmenykimutatast
tartaimaz6 beszamoi6 a ceginformaci6s
szoigalat honiapjan megismerhet6, a beszamoi6
adatait
az
ajaniatker6
ellen6rzi,
a
ceginformaci6s
szoigaiat
honiapjan
megtaiaihat6 beszamoi6 reszet kepez6 merleg
es eredmenykimutatas csatoiasa az ajaniatban
nem szi.ikseges.
Ha az ajaniattev6 azert nem rendeikezik az
ei6z6 2 Iezart tizieti evre vonatkoz6
beszamoi6vai, mert az id6szak kezdete utan
kezdte meg miikodeset, az aikaimassagat a
kozbeszerzes targyab6I (napeiemes rendszer
kiaiakitasa) szarmaz6 arbeveteir6I sz6I6
nyiiatkozattai jogosult igazoini. Ebben az
ha
esetben
aikaimatian
ajaniattev6,
miikodesenek ideje aiatt a kozbeszerzes
targyab6I (napeiemes rendszer kiaiakitasa)
szarmaz6 - altaianos forgaimi ad6 neiktil
szamitott - arbeveteie nem eri ei a nett6 10
milli6 forintot. (31 0/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeiet 14. § (2) bekezdes).

P2. Aikaimatian az ajaniattev6, ha nem
rendeikezik minimum 15 milli6 Ft/ev es 5 milli6
Ft/kar
osszegii
epites-szereiesi
szakmai
feiei6ssegbiztositassal.

Ha az ajaniattev6 a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeiet 14. § (1) bekezdes b) pontja szerinti
irattai azert nem rendeikezik, mert oiyan jogi
formaban miikodik, ameiy tekinteteben a
beszamoi6 benyujtasa nem Iehetseges, az e
pontokkai kapcsoiatban ei6irt aikaimassagi
koveteimeny es igazoiasi m6d heiyett barmeiy,
az ajaniatker6 altai megfeiei6nek tekintett
egyeb nyiiatkozattai vagy dokumentummai
igazoihatja
penztigyi
es
gazdasagi
aikaimassagat. Az erintett ajaniattev6 kiegeszit6
tajekoztatas kerese soran koteies aiatamasztani,
hogy oiyan jogi formaban miikodik, ameiy
tekinteteben a beszamoi6 benyujtasa nem
Iehetseges es tajekoztatast kemi az e pontokkai
kapcsoiatban el6irt aikaimassagi koveteimeny
es igazoiasi m6d heiyett az aikaimassag
igazoiasanak ajaniatker6 altai eifogadott
m6djar61. (31 0/2011. (XII. 23.) Korm. rendeiet
14. § (3) bekezdes).
P2. Ajaniattev6 csatoija a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendeiet 14. § (1) bekezdes d) pontja
aiapjan a szakmai felei6ssegbiztositasanak
fennallasar6I sz6I6 igazo1asat.
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A Pl. es P2. pontban eloirt alkalmassagi
kovetelmenynek
kozos
ajanlattevok
ertelemszeriien kizar6lag egyenkent felelhetnek
meg, igy a Kbt. 55. § (4) bekezdese alapjan
elegend6, ha koztiltik egy megfelel.
Ajanlattevo (kozos ajanlattevok) az eloirt
alkalmassagi kovetelmenyeknek barmely mas
szervezet
(vagy
szemely)
kapacitasara
tamaszkodva is megfelelhet a Kbt. 55. § (4)-(6)
bekezdeseben foglaltaknak megfeleloen.
Amennyiben ajanlattevo az alkalmassagi
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet
(vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva kivan
megfelelni, ugy ajanlattevo alkalmassagat a
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdesei szerint koteles
igazolni.
A kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezet
az el6irt igazolasi m6dokkal azonos m6don
koteles igazolni az adott alkalmassagi
feltetelnek torten6 megfelelest, tovabba koteles
nyilatkozni, hogy a szerzodes teljesitesehez
sztikseges er6forrasok rendelkezesre allnak
majd a szerzodes teljesitesenek idotartama alatt.
Amennyiben ajanlattev6 a penztigyi es
gazdasagi alkalmassagi feltetelek szerinti
alkalmassagat mas szervezet (vagy szemely)
kapacitasara tamaszkodva igazolta, akkor a
kapacitast rendelkezesre bocsat6 szervezet
kezeskent felel a Ptk. 6:419.§ szerint.
A 31 0/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §
(4a) bekezdese alapjan, ha a Magyar
Kereskedelmi es Iparkamara vallalkoz6
kivitelezoi nevjegyzekeben megjelenitett, p 1.,
P2.
alkalmassagi
feltetelek
el6irasainak
megfelel6 dokumentumok bizonyitjak, hogy a
gazdasagi szerepl6 megfelel az ajanlatker6 altai
meghatarozott kovetelmenyeknek, Ajanlatker6
a Pl., P2. alkalmassagi feltetelek igazolasara
meghatarozott
dokumentumok
benyujtasa
helyett a kovetelmeny es a megfelelest igazol6
dokumentum helyenek pontos megjelOleset is
elfogadja.
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Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban
meghatarozott minositett ajanlattevok hivatalos
jegyzeke bizonyitja - figyelemmel a 18. §-ban
es 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasagi
szereplo megfelel az adott alkalmassagi
kovetelmenynek, a minositett ajanlattevok
elektronikusan elerheto hivatalos jegyzeken
val6 szereples tenyet, illetve az Eur6pai Uni6
egy masik tagallamaban letelepedett gazdasagi
szereplo altai benyujtott, a letelepedesi helye
szerinti, az elismert ajanlattevok hivatalos
listajat vezeto szervezettol szarmaz6 jegyzek
szerinti igazolast is elfogad az ajanlatkero a
fenti igazolasi m6dok helyett.

ajanlattevo
valasztasa
szerint
alkalmassagat igazolhatja az osszes fenti
alkalmassagi
kovetelmeny
igazolasanak
benyujtasa helyett kizar6lag az alabbival:

Vagy

Ajanlatkerlf a 31012011 (XI/.23.) Korm.
rendelet 14.§ (8) es 17. § (6) bekezdese alapjan
elfogadja az ajanlattevlf arra vonatkozo
nyilatkozatlit is, hogy megfelel az ajanlatkerlf
alta[ ellfirt alkalmassagi kovetelmenyeknek,
azzal, hogy amennyiben az elbiralas soran az
ajanlatkerlfnek ketsege meriil fel a nyilatkozat
valOsagtartalmaval kapcsolatban, a Kbt. 6 7. §
(1) bekezdese szerinti felvilagositas keres
kereteben "'"'"r"""'"'
Az alkalmassag megitelesehez sztikseges Alkalmatlan az ajanlattevo, ha
adatok es a megkovetelt igazolasi m6d:
Ml. nem rendelkezik az eljarast megindit6
Ml. Ajanlattevo ismertesse a 310/2011. (XII. felhivas megktildesetol visszafele szamitott 5
23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdes a) pontja evben (60 h6napban) sikeres miiszaki atadaslezarult
napelemes
rendszer
alapjan az eljarast megindit6 felhivas atvetellel
vonatkoz6
szerzodesszeriien
megktildesetol visszafele szamitott 5 ev (60 kialakitasara
telj
esitett,
legalabb
osszesen
nett6
15 milli6 Ft
h6nap) jelentosebb
napelemes rendszer
kialakitasi referenciait a 310/2011. (XII. 23.) ertekii referenciaval.
Korm. rendelet 16. § (5) bekezdeseben
meghatarozott formaban igazolva.
A referencia a szerzodes teljesitesenek egeszere
Ajanlatkero rogziti, hogy amennyiben egy vonatkoz6 alkalmassagot igazol.
gazdasagi szereplo referenciakent olyan korabbi
tevekenyseget kivan bemutatni, amelyben
konzorcium vagy projekttarsasag tagjakent M2.
Alkalmatlan az ·anlattevo, ha nem rendelkezik
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teijesitett, abban az esetben az Ajaniatkero csak
azt fogadja ei az aikaimassag igazoiasakent,
ameiy
konzorciumi
tagkent
vagy
projekttarsasag tagjakent sajat hanyadban
kieiegiti az eioirt aikaimassagi feiteteieket,
figyeiemmei a Kbt. 129. § (7) bekezdeseben
meghatarozottakra is. (kerjlik emiatt a teijesites
bemutatasar6I sz6I6 nyiiatkozatban adjak meg a
sajat teijesites merteket szazaiekban vagy
forintban).
Amennyiben az epitesi beruhazasra vonatkoz6
referencia kozos ajaniattevokre vonatkozik, es a
referenciaigazoias nem allithat6 ki az egyes
ajaniattevok
altai
eivegzett
munkak
eiktilonitesevei, ugy az ajaniatkero a referencia
igazoiast barmeiyik, a teijesitesben reszt vett
ajaniattevo reszeroi az ismertetett epitesi
beruhazas
egesze
tekinteteben
koteies
eifogadni, felteve, hogy a teijesites a kozos
ajaniattevok egyetemieges feieiossegvallaiasa
mellett tOrtent, es az igazoiast benyujt6
ajaniattevo altai vegzett teijesites aranya eierte
a 15%-ot.

1 f6 a szakmagyakorlasi jogosultsagot
szabaiyoz6 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeiet
szerinti ,Epitmenyek es szabad terek kozep- es
kisfesztiltsegii rendszerei (ktil- es belteri
viiagitas, villamvedeiem, foiyamatiranyitas,
epitmenyautomatika, tavkozlesi es informatikai
hal6zat, villamos energiaellat6 rendszerek a
fogyaszt6i oidalt61 a kozceiu csatiakozasi
pontig) szereiesi munkainak felelOs miiszaki
vezetese" feieios muszaki vezetovei es 1 f6
altaianos epitmenyek feieios muszaki vezetovel.

Ajaniatkero a 266/2013. (VII.ll.) Korm.
rendeiet szerinti szakiranyu vagy azzai
IS
egyenertekunek tekintett
vegzettseget
eifogadja.
Egy szakember tObb pozici6ra jeloiheto.

Az a szervezet, ameiynek korabbi teljesiteseit a
Kbt. 55. § (6) bekezdes b) pontjaban fogialtak
szerint az aikaimassag igazoiasahoz az
ajaniattevo feihasznalta, a szerzodes teijesitese
soran a Poigari Torvenykonyvroi sz6I6 2013.
evi V. t6rveny (a tovabbiakban: Ptk. 6:419. §
szerint kezeskent feiei az ajaniattevo teijesitese
azon reszenek elmaradasavai vagy hibas
teijesitesevei osszeftiggesben az ajaniatkerot ert
kar megteriteseert, ameiyre vonatkoz6an az
ajaniattevo aikaimassagat a korabbi teijesitesek
bemutatasa igazolta.
M2.
Az ajaniattevonek a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendeiet 15. § (2) bek. e) pontja aiapjan meg
kell neveznie a teijesitesbe bevonni kivant
szakembereket, csatoiand6 a szakemberek
bevonasara,
ismertetesere
vonatkoz6
ajaniattevoi nyiiatkozat, ameiyboi dertiljon ki,
hogy mely szakembert mely pozici6ra jelOii az
ajaniattevo, illetve ajaniattevo nyiiatkozzon,
hogy nyertessege eseten gondoskodik az
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ajanlattev6 az adott szakember kamarai
nyilvantartasba veteh~r61, illet6leg ajanlatev6
nyilatkozzon, hogy tudomassal bir arr61, hogy a
nyilvantartasba
vetel
elmaradasa
a
szerz6deskotest61 val6 visszalepest jelenti,
amelynek kovetkezteben a Kbt. 124.§ (4)
bekezdese alapjan es az ajanlatker6 ez esetben a
masodik legkedvez6bb aj:inlattev6vel kot
szerz6dest.
Ajanlattev6nek csatolnia kell a szakember
szakrnai tapasztalatat, bemutat6 sajat keziileg
al:iirt oneletrajzat, a szakember rendelkezesre
allasi nyilatkozatat, valamint a szakember
kepzettseget, vegzettseget igazol6 dokumentum
egyszerii masolatat.
Amennyiben a bemutatott szakember mar az
ajanlattetel id6pontjaban rendelkezik a kert
jogosultsaggal, ugy annak ellen6rzesi utvonalat
oneletrajzaban megadhatja, egyebirant a
jogosultsag megletehez szlikseges gyakorlati
id6t ajanlatker6 a szakember :iltal al:iirt szakmai
oneletrajzb61 ellen6rzi.
Amennyiben barmely alkalmassagot igazol6
dokumentum nem magyar nyelven kerlil
benyujtasra ajanlattev6 reszer61, ugy csatoland6
a dokumentumok felel6s magyar nyelvii
forditasa is. Ajanlatker6 a magyar nyelvii
dokumentumot tekinti iranyad6nak.
A Kbt. 55. § (4) bekezdeseben foglaltak alapjan
az M 1-M2 alkalmassagi feltetel eseteben az
egylittes megfeleles megengedett.
Ajanlattev6 (kozos ajanlattev6k) az el6irt
alkalmassagi kovetelmenyeknek a Kbt. 55. §
(4) bekezdeseben foglaltaknak megfelel6en
felehetnek meg, illetve barmely mas szervezet
(vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdeseben foglaltaknak megfelel6en.
Amennyiben ajanlattev6 az alkalmassagi
kovetelmenyeknek barmely mas szervezet
(vagy szemely) kapacitasara tamaszkodva kiv:in
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megfelelni, ugy ajanlattev6 alkalmassagat a
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdesei szerint koteles
igazolni.
A kapacitasait rendelkezesre bocsat6 szervezet
az el6irt igazolasi m6dokkal azonos m6don
koteles igazolni az adott alkalmassagi
feltetelnek t5rten6 megfelelest, tovabba koteles
nyilatkozni, hogy a szerz6des teljesitesehez
szlikseges er6forrasok rendelkezesre allnak
majd a szerz6des teljesitesenek id6tartama alatt.
A 31 0/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §
(la) bekezdese alapjan, ha a Magyar
Kereskedelmi es Iparkamara vallalkoz6
kivitelez6i nevjegyzekeben megjelenitett, M1M2. alkalmassagi feltetelek el6irasainak
megfelel6 dokumentumok bizonyitjak, hogy a
gazdasagi szerepl6 megfelel az ajanlatker6 altai
meghatarozott kovetelmenyeknek, Ajanlatker6
a M1-M2. alkalmassagi feltetelek igazolasara
dokumentumok
benyujtasa
meghatarozott
helyett a kovetelmeny es a megfelelest igazol6
dokumentum helyenek pontos megjeloleset is
elfogadja.

Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban
meghatarozott min6sitett ajanlattev6k hivatalos
jegyzeke bizonyitja - figyelemmel a 18. §-ban
es 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasagi
szerepl6 megfelel az adott alkalmassagi
kovetelmenynek, a min6sitett ajanlattev6k
elektronikusan elerhet6 hivatalos jegyzeken
val6 szereples tenyet, illetve az Eur6pai Uni6
egy masik tagallamaban letelepedett gazdasagi
szerepl6 altai benyujtott, a letelepedesi helye
szerinti, az elismert ajanlattev6k hivatalos
listajat vezet6 szervezett61 szarmaz6 jegyzek
szerinti igazolast is elfogad az ajanlatker6 a
fenti igazolasi m6dok helyett.

ajanlattev6
valasztasa
szerint
alkalmassagat igazolhatja az osszes fenti
alkalmassagi
kovetelmeny
igazolasanak
benyujtasa helyett kizar6lag az alabbival:

Vagy

Ajanlatkerff a 31012011

(Xl/.23.)

Korm.
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rendelet 14.§ (8) es 17. § (6) bekezdese alapjan
elfogadja az ajanlattevif arra vonatkozo
nyilatkozatat is, hogy megfelel az ajanlatkerif
altai elifirt alkalmassagi kovetelmenyeknek,
azzal, hogy amennyiben az elbiralas soran az
ajanlatkerifnek ketsege meriil fel a nyilatkozat
va/Osagtartalmaval kapcsolatban, a Kbt. 6 7. §
(1) bekezdese szerinti felvilagositas keres
kereteben elifirhatja az i azolas benyitjtasat.
13. Ajanlatteteli hatarido:
2014. oktober 13. 17.00 ora.
Az ajanlatoknak ezen hatarid6ig az alabbi cimen rendelkezesre kell allnia, a kezbesitesb61
szarmaz6 barminemii kesedelem az ajanlattev6 felel6ssege.
14. Az ajanlat benyujtasanak cime: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 1. em. 131.
15. Az ajanlattetel nyelve:
Az ajanlatot magyar nyelven kell beadni, mas nyelven nem nyujthat6 be az ajanlat.
Az eljaras soran mindennemii levelezes es kapcsolattartas csak ezen a nyelven tOrtenik.
Joghatas kivaltasara csak a magyar nyelvii nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az
esetben, ha a benyujtasra kertil6 igazolasok vagy okiratok nyelve nem magyar, ugy az
ajanlattev6 koteles mellekelni a magyar nyelvii ajanlattev6 altali felel6s forditasokat annak
szem el6tt tartasaval, hogy a helytelen forditas kovetkezmenyeit az ajanlattev6nek kell
viselnie.

16. Az ajanlat(ok) felbontasanak helye, ideje es az ajanlatok felbontasan jelenletre
jogosultak:
2014. oktober 13. 17.00 ora.
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 1. em. 133.
Kbt. 62. § (2) bekezdeseben meghatarozott szemelyekjogosultakjelen lenni.

17. Az ajanlati kotottseg minimalis idotartama:
60 nap, az ajanlatteteli hatarid6 lejartat61 szamitva
18. Az ajanlati biztositek eloirasara, valamint a szerzodesben megkovetelt biztositekokra
vonatkozo informacio:
Ajanlatker6 jelen kozbeszerzesi eljarasban nem irja elo ajanlati biztositek nyujtasat.

Teljesitesi biztositek: a szerz6des szenntl, tartalekkeret es afa nelktil szamitott
ellenszolgaltatas 3 %-a a Kbt. 126. § (6) bekezdes a) pontja szerint biztositva. A teljesitesi
biztositekot a hatalybalepesekor kell rendelkezesre bocsatani. A biztositek hatarid6re torten6
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rendelkezesre bocsatasar61 az ajanlattevonek az ajanlatban nyilatkoznia kell, egyeb igazolas,
nyilatkozat a biztositekokr61 a kozbeszerzesi eljarasban nem kerhet6.

Hilx1s teljesitessel kapcsolatos igcnyek teljcsitesere kikot6tt biztositck (tovabbiakban:
j6lteljesitesi biztositek): A szerzodes szerinti, tartalekkeret es afa nelktil szamitott
ellenszolgaltatas 3%-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdes a) pontja szerint biztositva. A j6tallasi
igenyekre kikotott biztositekot teljesites idopontjaban (sikeres atadas-atvetelt igazol6
jegyzokonyv atvetele) kell rendelkezesre bocsatani. A biztositek hataridore t5rten6
rendelkezesre bocsatasar61 az ajanlattevonek az ajanlatban nyilatkoznia kell, egyeb igazolas,
nyilatkozat a biztositekokr61 a kozbeszerzesi eljarasban nem kerhet6.
Ajanlattevonek a Kbt. 126. § (5) bekezdese szerint nyilatkozni sziikseges az ajanlatban a
biztositekok hataridore t5rten6 rendelkezesre bocsatasar61.
Eloleg visszafizetesi biztositek: Az eloleg igenybevetelenek feltetele, az igenyelt eloleg
osszegenek megfelelo mertekii, az Ajanlatkero javara sz616, a Kbt. 126. § (6) bekezdese
szerinti biztositek-nyujtasa. Az eloleg visszafizetesi biztositekot az el6legbeker6
benyujtasakor kell rendelkezesre bocsatani. Az eloleg visszafizetesi biztositek hataridore
t5rten6 rendelkezesre bocsatasar61 az ajanlattevonek az ajanlatban nyilatkoznia kell, egyeb
igazolas, nyilatkozat a biztositekokr61 a kozbeszerzesi eljarasban nem kerhet6.
Nyertes ajanlattev6 kesedelmi es meghiusulasi kotber fizetesere koteles az alabbiak es
szerzodestervezetekben reszletezettek szerint.
Kesedelmi kotber merteke: a szerzodesben rogzitett tartalekkeret es afa nelktili teljes
ellenszolgaltatas 2 %-a kesedelem minden megkezdett naptari napjara vonatkoz6an.
Ajanlatkero a 10 napot meghalad6 kesedelmes teljesitest meghiusulaskent ertekeli, ugy arra
a meghiusulasi kotber szabalyai iranyad6ak.
Meghiusulasi kotber: amennyiben a szerzodes teljesitese a nyertes ajanlattevonek
felr6hat6an meghiusul, ugy a nyertes ajanlattev6 a tartalekkeret es afa nelkiili teljes
ellenszolgaltatas 20%-anak megfelel6 osszegii meghiusulasi kotbert koteles fizetni
Ajanlatkero fele.
Ajanlatkero 36 havi j6tallasi kotelezettseget ir elo.
A szerzodest biztosit6 mellekkotelezettsegeket a szerzodes tervezet tartalmazza.

19. A kozbeszerzes Europai Uniobol szarmazo forrasbol tamogatott?
Igen. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu, ,Napelemes rendszer kialakitasa a
Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Eur6pai Uni6 altal tarsfinanszirozott palyazat
Tamogatasi intenzitas: 100%

20. Egyeb informaciok:
1. A hianyp6tlast Ajanlatker6 a Kbt. 67. § szerint biztositja. Ajanlatker6 nem rendel el ujabb
hianyp6tlast, ha ajanlattev6 a hianyp6tlasa soran korabban nem szerepl6 gazdasagi szereplot
von be az eljarasba es e gazdasagi szereplore tekintettel lenne sziikseges az ujabb
hianyp6tlas.
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2. A hirdetmeny nelkiili targyalasos eljarasban kizar6lag az ajanlattetelre felhivott gazdasagi
szerepl6(k) tehet(nek) ajanlatot. Az ajanlattetelre felhivott gazdasagi szerepl6k kozosen nem
tehetnek ajanlatot, nines azonban akadalya annak, hogy valamely ajanlattetelre felhivott
gazdasagi szerepl6 olyan gazdasagi szerepl6vel tegyen kozos ajanlatot, amelynek ajanlatker6
nem kiildott ajanlatteteli felhivast.
3. Az ajanlatnak tartalmaznia kell az ajanlattev6 nyilatkozatat a Kbt. 60. § (3) es (5)
bekezdesere, a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) es b) pontjara. Nemleges tartalommal is
csatoland6ak a nyilatkozatok.
4. Kozos ajanlattetel eseten a Kbt. 25. §-banes a 95. § (2) bekezdesben foglaltak szerint kell
eljami.
5. Nyertes ajanlattev6k altai alapitand6 gazdalkod6 szervezettel kapcsolatos kovetelmenyek:
Az ajanlatker6 gazdalkod6 szervezet alapitasat kizarja mind ajanlattev6, mind kozos
ajanlattev6k vonatkozasaban.
6. Formai el6irasok: az ajanlatot ajanlattev6knek nem elektronikus uton kell a jelen
felhivasban es a dokumentaci6ban meghatarozott tartalmi es formai kovetelmenyeknek
megfelel6en elkeszitenie es benyujtania:
•

az ajanlat papir alapu peldanyat zsin6rral, lapozhat6an ossze kell fiizni, a csom6t
matricaval az ajanlat els6 vagy hats6 lapjahoz rogziteni, a matricat le kell belyegezni, vagy
az ajanlattev6 reszer61 erre jogosultnak ala kell imi, ugy hogy a belyegz6, illet6leg az
alairas legalabb egy resze a matrican legyen;

•

az ajanlat oldalszamozasa eggyel kezd6djon es oldalankent novekedjen. Elegend6 a
szoveget vagy szamokat vagy kepet tartalmaz6 oldalakat szamozni, az tires oldalakat nem
kell, de lehet. A cimlapot es hatlapot (ha vannak) nem kell, de lehet szamozni. Az
ajanlatker6 az ett61 kismertekben elter6 szamozast (pl. egyes oldalaknal a I A, /B
oldalszam) is elfogad, ha a tartalomjegyzekben az egyes iratok helye egyertelmiien
azonosithat6 es az iratok helyere egyertelmiien lehet hivatkozni. Az ajanlatker6 a
kismertekben hianyos szamozast jogosult kiegesziteni, ha ez az ajanlatban val6
tajekoz6dasa, illetve az ajanlatra val6 hivatkozasa erdekeben szukseges;

•

az ajanlatnak az elejen tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, mely alapjan az ajanlatban
szerepl6 dokumentumok oldalszam alapjan megtalalhat6ak;

•

az ajanlatot zart csomagolasban, 1 papir alapu peldanyban kell beadni. Az ajanlatot teljes
terjedelmeben - elektronikus kepolvas6 eszkoz (scanner) segitsegevel - elektronikus
adathordoz6n is be kell nyujtani (CD, DVD), 2 darab elektronikus, a papir alapu
peldannyal mindenben megegyez6 masolati peldanyban, jelsz6 nelkiil olvashat6 .pdf
formatumu fajl( ok)ban.

•

az ajanlatban lev6, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegen ala kell imia az adott
gazdalkod6 szervezetnel erre jogosult(ak)nak vagy olyan szemelynek, vagy szemelyeknek
aki(k) erre a jogosult szemely(ek)t61 irasos meghatalmazast kaptak;

•

az ajanlat minden olyan oldalat, amelyen - az ajanlat beadasa el6tt - m6dositast hajtottak
vegre, az adott dokumentumot alair6 szemelynek vagy szemelyeknek a m6dositasnal is
kezjeggyel kell ellatni;

•

a zart csomagon: Ajanlat: ,Kobanyai Onkormanyzat- Napelemes rendszer kialakitasa"
valamint: ,Csak kozbeszerzesi eljaras saran, az ajanlatteteli hatarido lejartakor bonthat6
fell" megjelOlest kell feltuntetni.
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8. Az ajanlatokat irasban es zartan, a felhivas altal megjelOlt kapcsolattartasi pontban
megadott cimre kozvetlenlil vagy postai uton kell benyujtani az ajanlatteteli hatarid6
lejartaig. A postan feladott ajanlatokat az ajanlatker6 csak akkor tekinti hataridon bellil
benyujtottnak, ha annak kezhezvetelere az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6en sor
kerlil. Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai klildemenyek elveszteseb61 ered6
kockazat az ajanlattevot terheli.

9. Az ajanlatnak felolvas6lapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdese szerint.
10. Az ajanlatot az ajanlatteteli hatarid6 lejartaig, hetf6t61-pentekig 09.00-13.00 6ra kozott,

az ajanlatteteli hatarid6 lejartanak napjan 9.00-17.00 6ra kozott lehet leadni ajanlatker6
szekhelyen az 1. em. 131. irodaban.
11. Az ajanlathoz csatolni kell az ajanlattev6, az alkalmassag igazolasaba bevont (kapacitast
nyujt6) gazdasagi szerepl6 cegjegyzesre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot alair6
kepvisel6 alairasi cimpeldanyat vagy alairas mintajat. Amennyiben az ajanlat cegjegyzesre
jogosultak altal meghatalmazott(ak) alairasaval kerlil benyujtasra, a teljes bizonyit6 erejii
maganokiratba foglalt meghatalmazasnak tartalmaznia kell a meghatalmazott alairas mintajat
lS.

13. Ajanlatker6 a Kbt. 122. § (5) bekezdese vonatkozasaban, a kiegeszit6 tajekoztatas

eseteben esszerii id6nek tekinti az ajanlatteteli hatarid6 lejartat megel6z6 masodik
munkanapot (tajekoztatas megklildesere), felteve, hogy a kerdesek es keresek az ajanlatteteli
hataridolejartat megel6z6 harmadik munkanapig megerkeznek ajanlatker6hoz.
14. Forditas: az ajanlatban valamennyi igazolast es dokumentumot magyar nyelven kell
benyujtani. Az ajanlatker6 a nem magyar nyelven benyujtott dokumentumok ajanlattev6
altali felel6s forditasat is koteles elfogadni.
15. Iranyad6 id6: A teljes ajanlatteteli felhivasban, valamint az eljaras soran valamennyi

6raban megadott hatarid6 kozep-eur6pai helyi id6 szerint ertend6. (CET)
16. Ajanlatker6 a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdes alapjan felhivja az
ajanlattev6 figyelmet, hogy ajanlatker6 az ajanlattev6 penzligyi es gazdasagi, valamint
miiszaki, illet6leg szakmai alkalmassaganak felteteleit es igazolasat a min6sitett ajanlattev6k
hivatalos jegyzekebe t0rten6 felvetel feltetelet kepez6 min6sitesi szempontokhoz kepest
szigorubban allapitotta meg P1-P2., M1-M2. feltetelek vonatkozasaban.
17. A Kbt. 36. § (3) bekezdese alapjan a jelen felhivasban el6irt igazolasok egyszerii
masolatban is benyujthat6ak, kiveve, ahol az ajanlatteteli felhivas ett61 elter6en rendelkezik.
Ajanlatkero felhivja a figyelmet, hogy az ajanlat papir alapu peldanyanak a 60. § (3)
bekezdese szerinti nyilatkozat eredeti alairt peldanyat kell tartalmaznia.

18. A kozbeszerzesi eljaras nem a Kbt. 40. § (3)-( 4) bekezdes alapjan kertillefolytatasra.
19. Az eljaras nyertese az az ajanlattev6, aki az ajanlatker6 altal az ajanlatteteli felhivasban
es a dokumentaci6ban meghatarozott feltetelek alapjan, valamint a meghatarozott ertekelesi
szempont szerint a legkedvezobb ervenyes ajanlatot tette. Az ajanlatker6 csak az eljaras
nyertesevel kotheti meg a szerz6dest, vagy - a nyertes visszalepese eseten - az ajanlatok
ertekelese soran a kovetkez6 legkedvez6bb ajanlatot tev6nek min6sitett szervezettel
(szemellyel), ha 6t az ajanlatok elbiralasar61 sz616 irasbeli osszegezesben megjelOlte.

20. Iranyad6 Jog: A jelen ajanlatteteli felhivasban nem szabalyozott kerdesek
vonatkozasaban a kozbeszerzesr61 sz616 2011. evi CVIII. tOrveny es vegrehajtasi
rendeleteinek el6irasai szerint kell eljami.
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21. Arfolyamok: Az ajanlattetel soran a ki.il6nb6z6 devizak forintra t6rten6 atszamitasanal az
ajanlattev6nek a referenciak tekinteteben a teljesites napjan ervenyes, merlegadatok
tekinteteben a merleg fordul6napjan ervenyes Magyar Nemzeti Bank altal meghatarozott
devizaarfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizat a Magyar Nemzeti
Bank nem jegyez, az adott devizara az ajanlattev6 sajat kozponti bankja altal az ajanlatteteli
felhivas megki.ildesenek napjan ervenyes arfolyamon szamitott eur6 ellenertek kertil
atszamitasra a fentiek szerint. Atszamitas eseten az Ajanlattev6nek kozolnie kell az
alkalmazott arfolyamot.
23. Az ajanlatker6 nem el a Kbt. 122. § (9) bekezdeseben foglalt lehet6segevel.

24. Ajanlatker6 el6irja, hogy ajanlattev6 tajekoz6djon a munkavallal6k vedelmere es a
munkafeltetelekre vonatkoz6 olyan k6telezettsegekr61, amelyeknek a teljesites helyen es a
szerz6des teljesitese soran meg kell felelni. A tajekoztatast az illetekes szervek ingyenesen
teszik elerhet6ve.
25. Ajanlatkero helyszini bejarast tart 2014. okt6ber 08. 11:00 6rat6l. A talalkoz6 helye:
K6banyai Szivarvany Nonprofit Kft (tovabbiakban Szivarvany Id6sek Otthona) 1108
Budapest, Siit6de utca 4.
26. Ajanlatker6 konzultaci6t jelen eljarasban nem tart.
27. Ajanlatker6 5% tartalekkeretet biztosit a szerz6destervezetben meghatarozottak szerint.
Az ajanlati arat tartalekkeret es ara nelkiil, atalanydijban kerjiik megadni!
28. A Rendelet 2.§ j) pontja alapjan ajanlattev6 nyilatkozni koteles arr61, hogy van-e olyan
jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely az ajanlattev6ben
kozvetetten vagy kozvetlentil tobb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal
rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajanlattev6 azt nyilatkozatban megnevezni,
tovabba nyilatkozni, hogy annak vonatkozasaban a Kbt. 56. § (2) bekezdeseben hivatkozott
kizar6 feltetelek nem allnak fenn.

Ajanlattev6 a Rendelet 2.§ i) pont ib) alpontja alapjan nyilatkozni koteles arr61, hogy olyan
tarsasagnak min6stil-e, melyet nemjegyeznek szabalyozott t6zsden vagy amelyet szabalyozott
t6zsden jegyeznek. Ha az ajanlattev6t nem jegyzik szabalyozott t6zsden, akkor a penzmosas
es a terrorizmus finanszirozasa megel6zeser61 es megakadalyozasar61 sz616 2007. evi
CXXXVI. 3. § r) pontja szerint definialt valamennyi tenyleges tulajdonos nevenek es alland6
lak6helyenek bemutatasat tartalmaz6 nyilatkozatot sziikseges benyujtania. Amennyiben a
penzmosasr61 sz616 t6rveny 3. § r) pontja szerinti tenyleges tulajdonos nincsen, ugy a vezet6
tisztsegvisel6 nevenek es lak6helyenek feltiintetese sziikseges.
21.
A targyalas lefolytatasanak menete, ajanlatkero altai eloirt szabalyai
targyalas idopontja

es

az elso

Ajanlatker6 el6relathat6an egy alkalommal fog az ajanlattev6kkel targyalni. Amennyiben tobb
targyalas sziikseges, az adott targyalas lezarasakor jegyz6konyvben keriil sor a k6vetkez6
targyalas id6pontjanak egyeztetesere.
Az eljarasban az ajanlatker6 es az ajanlattev6k kozotti targyalas arra iranyul, hogy az ajanlatker6 a
kozbeszerzes targya szerinti feladatok ellatasat illet6en a legkedvez6bb feltetelekkel kothessen
szerz6dest.
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A targyalason a felek a miiszaki tartalom, a szerz6deses feltetelek, es az ajanlati ar tekinteteben
egyeztetnek. A benyujtott ajanlat alapjan mind az ajanlattev6k, mind pedig az ajanlatker6
javaslatot tehet a fentiek m6dositasara.
Az ajanlattev6k reszer61 nyilatkozattetelre es kotelezettsegvallalasra jogosult szemely vehet reszt a
targyalason. Ez lehet a cegkivonatban szerepl6 szemely, vagy meghatalmazott. Ez ut6bbi esetben a
cegkivonatban szerepl6 cegjegyzesre jogosult szemely altai kiallitott, 2 tanu altai alairt,
maganokiratba foglalt meghatalmazast vagy kozjegyz6 altai hitelesitett meghatalmazast kertink
bemutatni.
Az ajanlatker6 minden egyes targyalasr61 jegyz6konyvet keszit, amelyet a targyalas kovetkez6
fordul6janak megkezdeseig (egyetlen vagy utols6 fordul6 eseten a targyalas befejezeset kovet6 ket
munkanapon beltil) minden, az adott targyalason reszt vett ajanlattev6nek ala kell imia, es
resztikre egy peldanyt at kell adni, vagy ket munkanapon beltil kell megktildeni.
Ha az ajanlatker6 az eljaras eredmenyet kihirdette (az osszegezest megktildte), a szerz6dest a
felhivasnak es az ajanlatnak a targyalas befejezeskori tartalma szerint koti meg.
A targyalas soran a kozbeszerzes targya es feltetelei nem valtozhatnak olyan m6don, hogy
a) az eljaras alapjan megkotOtt szerz6des targya vagy feltetelei olyan jellemz6jeben, illetve
kortilmenyeben ter el az ajanlatteteli felhivas megktildesekor beszerezni kivant
szolgaltatast61 vagy megadott szerz6deses feltetelekt61, amely nem tette volna lehet6ve
targyalasos eljaras alkalmazasat,
b) az ajanlatteteli felhivasban kozolt feltetelek olyan mertekben m6dosulnak vagy
egesztilnek ki, hogy annak kovetkezteben valamelyik ajanlattev6 nem kepes a
targyalasok befejezesevel vegleges ajanlatot tenni, vagy
c) az ertekeles szempontjai vagy m6dszere valtozna.
Az ajanlatker6 felhivja az ajanlattev6 figyelmet, hogy az ajanlatker6 az ajanlatteteli felhivasban
meghatarozott feltetelekhez, az ajanlattev6 pedig az ajanlatahoz a targyalas befejezesenek
id6pontjat61 van kotve [Kbt. 96. § (4)].
A miiszaki tartalom targyalason torten6 pontositasa eseten ajanlatker6 a targyalast kovet6en
vegleges arazatlan koltsegvetest bocsat az ajanlattev6k rendelkezesere, amelynek bearazasaval
ajanlattev6k irasban vegs6 ajanlatot tesznek az ajanlatker6 altai megjelolt hatarid6re.
A Kbt. 62. § (4) bekezdese alapjan Ajanlatker6 a vegleges ajanlatok bontasanak megkezdesekor,
az ajanlatok felbontasa el6tt kozvetlentil ismerteti a kozbeszerzes becstilt erteket es a szerz6des
teljesitesehez rendelkezesre all6 anyagi fedezet osszeget.
Az elso targyahis tervezett idopontja es helyszine:

2014. oktober 20. napjan 16:30 ora
1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29. 1. em. 133. targyalo
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22. Ajanlatteteli felhivas megkiildesenek napja:
2014. okt6ber 3.
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1.

ADOKUMENTACIOTARTALMA

1.1. A dokumentaci6 a kovetkez6 reszekb61 all:
1.
2.
3.
4.
5.

KOTET: AJANLATTETELI FELHiVAs
KOTET: UTMUTATO AZ ERDEKELT GAZDASAGI SZEREPLOK RESZERE
KOTET: SZERZODESTERVEZET
KOTET: AJANLOTT IGAZOLAS- ES NYILATKOZATMINTAK
KOTET: MUSZAKI TARTALOM ONALLO MELLEKLETEKBEN

1.2. Jelen dokumentaci6 nem mindenben ismetli meg az ajanlatteteli felhivasban foglaltakat, a
dokumentaci6 az ajanlatteteli felhivassal egylitt kezelend6. Az ajanlattev6k kizar6lagos
kockazata, hogy gondosan megvizsgaljak a dokumentaci6t es annak minden kiegesziteset,
amely esetleg az ajanlati id6szak alatt kertil kibocsatasra, valamint, hogy megbizhat6
informaci6kat szerezzenek be minden olyan kortilmeny es kotelezettseg vonatkozasaban,
amely barmilyen m6don is befolyasolhatja az ajanlat termeszetet vagy jellemz6it.
1.3. Az ajanlattev6knek a dokumentaci6ban kozolt informaci6kat bizalmas anyagkent kell
kezelnitik, amelyr61 harmadik felnek semmifele reszletet ki nem szolgaltathatnak, hacsak e
harmadik fel nem keszit es nyujt be ajanlatot az ajanlattev6 szamara a inunka egy reszere
vonatkoz6an (alvallalkoz6 ), vagy az alkalmassag igazolasaban reszt vesz a gazdasagi
szerepl6. Sem a dokumentaci6t, sem annak reszeit, vagy masolatait nem lehet masra
felhaszn::ilni, mint ajanlattetelre, es az abban leirt szolgaltatasok celjara.
2.

KIEGESZITO TAJEKOZTATAS

2.1.

Barmely gazdasagi szerepl6, aki jelen kozbeszerzesi eljarasban ajanlattev6 lehet - a
megfelel6 ajanlattetel erdekeben - az ajanlatteteli felhivasban, valamint a dokumentaci6ban
foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegeszit6 (ertelmez6) tajekoztatast kerhet az
ajanlatker6t61 vagy az altala meghatarozott szervezett61.

2.2.

Barmely gazdasagi szerepl6 kiegeszit6 tajekoztatast a kovetkez6 kapcsolattartasi pontokon
szerezhet:
kozbcszcrzes@kobanva.hu

2.3.

Ajanlatker6 nem vallal felel6sseget azert, ha egy gazdasagi szercpl6 a dokumentaci6t nem
valtotta ki (nem kerte annak megktildeset) es kiegeszit6 tajekoztatas keres kereteben nem
adja meg azon elerhct6segeit, melyekre a kiegeszit6 tajekoztatas megadasat varja es ezaltal
Ajanlatker6 nem kepes a tajekoztatas celszemelyhez t5rten6 megktildesere (vagy teves,
illetvc az ajanlatteteli felhivas megktildesekor rendelkezesere all6 cimre ktildi meg a
taj ekoztatast).

2.4.

A kiegeszit6 tajekoztatas teljes tartalmat hozzaferhet6ve kell tenni, illetve meg kell ktildeni
valamennyi gazdasagi szerepl6 reszere. A kiegeszit6 tajekoztatast a gazdasagi szerepl6k
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azonos feltetelek mellett kapjak meg irasban, fokozott biztonsagu elektronikus alairassal
ellatott e-mailben a dokumentaci6 atvetele vagy a kerdesfelteves soran feltlintetett e-mail
cimre. A kiegeszito tajekoztatas akkor minoslil kezbesitettnek, ha a gazdasagi szereplo a
kiegeszito tajekoztatast email vagy fax utjan megkapta.
2.5.

3.

A gazdasagi szereplo kizar6lagos felelossege, hogy olyan e-mail cimet adjon meg, amely a
megklildendo dokumentumok fogadasara 24 6raban alkalmas. Ugyancsak a gazdasagi
szereplo felelossege, hogy a szervezeti egysegen bellil a kiegeszito tajekoztatas idoben az
arra jogosulthoz kerliljon.
AZ AJANLATOK BENYUJTASA

3.1.

Az ajanlattevonek a Kbt.-ben, az ajanlatteteli felhivasban, illetve jelen dokumentaci6ban
meghatarozott tartalmi es formai kovetelmenyek maradektalan figyelembevetelevel es az
eloirt kotelezo okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a tovabbiakban egylittesen:
mellekletek) becsatolasaval kell ajanlatat benyujtania.

3.2.

Ajanlatkero az ajanlattetel megkonnyitese erdekeben a dokumentaci6t e-mail-en megklildi a
dokumentaci6t atvevo gazdasagi szereplok reszere. Az ajanlatteteli felhivas es a
dokumentaci6 rendelkezeseinek esetleges ellentmondasa eseten a felhivasban szereplok az
iranyad6ak. Ajanlattevo kotelezettseget kepezi - az ajanlatteteli felhivas es jelen
dokumentaci6 gondos attanulmanyozasat kovetoen - az ezekben foglalt valamennyi eloiras,
formai kovetelmeny, kikotes, a beszerzes targyara vonatkoz6 specifikaci6 betartasa,
valamint a kiegeszito (ertelmezo) tajekoztatas-keresre adott ajanlatkeroi valaszok
figyelembevetele. Ajanlattevo koteles az ajanlatteteli felhivasban, a dokumentaci6ban es
ajanlatkero altal - a teljesitessel kapcsolatban - szolgaltatott minden informaci6
pontossagar61 meggyozodni.

3.3.

Az ajanlat nem tartalmazhat betoldasokat, t6rleseket es atirasokat, az ajanlattevo altal
elkovetett hibak szlikseges korrekci6inak kivetelevel, amely esetben ezen korrekci6kat az
ajanlatot alair6 szemelynek, vagy szemelyeknek kezjegylikkel kell ellatni.

3.4.

Az ajanlatokat irasban es zartan, a felhivas altal megjelolt kapcsolattartasi pontban megadott
cimre kozvetlenlil vagy postai uton kell benylijtani az ajanlatteteli hatarido lejartaig. A
postan, futarral feladott, vagy szemelyesen kezbesitett ajanlatokat az ajanlatkero csak akkor
tekinti hataridon bellil benyujtottnak, ha annak kezhezvetelere az ajanlatteteli hatarido
lejartaig sor kerlil. Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai klildemenyek elvesztesebol
eredo kockazat az ajanlattevot terheli.

3.5.

Ha jelen dokumentaci6 ajanlott igazolas- es nyilatkozatminta alkalmazasat irja elo, ez
esetben a 4. kotetben talalhat6 vonatkoz6 iratmintat kerjlik lehetoseg szerint felhasznalni es
megfeleloen kit6ltve az ajanlathoz mellekelni. Az ajanlott igazolas- es nyilatkozatminta
helyett annak tartalmilag mindenben megfelelo mas okirat is mellekelheto (pl. referencia
nyilatkozat eseten). Az ajanlattevo felelosseggel tartozik az ajanlatban kozolt adatok es
nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolasok, okiratok tartalmanak val6disagaert.

3.6.

Az ajanlat elokeszitesevel, osszeallitasaval es benyujtasaval, vagy az ajanlathoz szlikseges
informaci6k megszerzesevel kapcsolatos mulasztas kovetkezmenyei ajanlattevot terhelik. Az
ajanlat elkeszitesevel, benyujtasaval es egyebkent a kozbeszerzesi eljarasban val6
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reszvetellel kapcsolatban felmertil6 koltsegeket az ajanlattev6k maguk viselik es ezek
reszben vagy egeszben t6rten6 megteritesere az ajanlatker6 nem kotelezhet6. Minden olyan
adat, informaci6 beszerzese, - amely ajanlatuk elkeszitesehez es a szerz6deses
kotelezettsegek elvallalasahoz sziiksegesek - sajat koltsegtikre es sajat felel6ssegtikre az
Ajanlattev6k feladata.
3.7.

Ajanlatker6 az ajanlat benyujtasat kovet6en nem veszi figyelembe ajanlattev6nek- a pontos
informaci6k hianyara hivatkoz6 - ajanlat m6dositasara vonatkoz6 kerelmet. Az ajanlathoz
sztikseges pontos es egyertelmii informaci6k beszerzeset szolgalja a jelen dokumentaci6ban
reszletezett tajekoztatas-keres lehet6sege. Ajanlattev6nek - a jogszabalyi rendelkezesek
betartasa mellett - az ajanlatteteli felhivasban, a dokumentaci6ban es az ajanlattev6k
kerdeseire adott valaszokban meghatarozottaknak megfelel6en kell az ajanlatot elkeszitenie.

3.8.

Az ajanlatban kozolt informaci6k kizar6lag ezen kozbeszerzesi eljaras eredmenyenek
megallapitasa kereteben kertilnek felhasznalasra.

4.

KOZOS AJANLATTETEL

4.1.

Az ajanlattetelre felhivott gazdasagi szerepl6k kozosen nem tehetnek ajanlatot, nines
azonban akadalya annak, hogy valamely ajanlattetelre felhivott gazdasagi szerepl6 olyan
gazdasagi szerepl6vel tegyen kozos ajanlatot, amelynek ajanlatker6 nem ktildott ajanlatteteli
felhivast. A kozos ajanlattev6k kotelesek maguk koztil egy, a kozbeszerzesi eljarasban a
kozos ajanlattev6k neveben eljami jogosult kepvisel6t megjelOlni.

4.2.

Kozos ajanlatot tev6 nyertesek altal letrehozand6 gazdasagi tarsasag, illetve jogi szemely
letrehozasat ajanlatker6 nem teszi lehet6ve.

4.3.

A kozos ajanlattev6k csoportjanak kepviseleteben tett minden nyilatkozatnak egyertelmiien
tartalmaznia kell a kozos ajanlattev6k megjelOleset.

4.4.

Ahol a Kbt. az ajanlatker6 szamara az ajanlattev6k ertesiteset irja el6, valamint a kiegeszit6
tajekoztatas megadasa [Kbt. 45. §],a hianyp6tlas [Kbt. 67. §],a felvilagositas [Kbt. 67. §] es
indokolas [Kbt. 69-70. §] kerese eseteben az ajanlatker6 a kozos ajanlattev6knek sz616
ertesiteset, tajekoztatasat, illetve felhivasat a kozos ajanlattev6k neveben eljami jogosult
kepvisel6nek ktildi meg.

4.5.

A kozos ajanlattev6k a szerz6des teljesiteseert az ajanlatker6 fele egyetemlegesen felelnek.

4.6.

Az egy kozos ajanlatot benyujt6 gazdasagi szereplo(k) szemelyeben az ajanlatteteli hatarido
lejarta utan valtozas nem kovetkezhet be.

4.7.

Ha egy gazdasagi szerepl6 a kozbeszerzes ertekenek huszonot szazalekat meghalad6
mertekben fog kozvetlentil reszt venni a szerz6des - reszajanlat-teteli lehetoseg biztositasa
eseten egy reszre vonatkoz6 szerzodes - teljesiteseben, akkor nem lehet alvallalkoz6nak
min6siteni, hanem az ajanlatban es a szerz6des teljesitese soran kozos ajanlattev6kent kell,
hogy szerepeljen. Egy gazdasagi szereplonek a szerzodes teljesiteseben val6 reszvetele
aranyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban reszestil a beszerzes targyanak altalanos
forgalmi ad6 nelktil szamitott ellenertekebol.
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4.8.

Amennyiben tobb gazdasagi szerepl6 kozosen tesz ajanlatot a kozbeszerzesi eljarasban,
akkor az ajanlathoz csatolniuk kell az erre vonatkoz6 megallapodast.
A kozos ajanlattev6k megallapodasanak tartalmaznia kell:
- a jelen kozbeszerzesi eljarasban kozos ajanlattev6k neveben eljami (tovabba
kapcsolattartasra) jogosult kepvisel6 szervezet megnevezeset;
- a szerz6des teljesiteseert egyetemleges felel6ssegvallalast minden tag reszer61;
- ajanlatban vallalt kotelezettsegek es a munka megosztasanak ismerteteset a tagok es a
vezet6 kozott;
- a szamlazas rendjet.

5.

UZLETI TITOK VEDELME

5.1.

Az ajanlattev6 az ajanlataban, valamint a 69-70. § szerinti indokolasban elkiilonitett modon
elhelyezett, iizleti titkot [2013.evi V. t6rveny 2:47.§] tartalmaz6 iratok nyilvanossagra
hozatahit megtilthatja. Az iizleti titkot tartalmaz6 iratokat ugy kell elkesziteni, hogy azok az
informaci6s omendelkezesi jogr61 es az informaci6szabadsagr61 sz616 2011.evi CXII.
t6rveny 27.§ (3) bekezdesere figyelemmel kizar6lag olyan informaci6kat tartalmazzanak,
amelyek nyilvanossagra hozatala az iizleti tevekenyseg vegzese szempontjab61 aranytalan
serelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak az alabbiak szerinti elemeket:
- az ajanlattev6 nem tilthatja meg nevenek, cimenek (szekhelyenek, lak6helyenek), valamint
olyan tenynek, informaci6nak, megoldasnak vagy adatnak (a tovabbiakban egyiitt: adat) a
nyilvanossagra hozatalat, amely ertekelesi szempont alapjan ertekelesre keriil, de az ezek
alapjaul szolgal6 - a Kbt. 80. § (3) bekezdes hatalya ala nem tartoz6 - reszinformaci6k,
alapadatok (igy kiilonosen az arazott koltsegvetes) nyilvanossagra hozatalat megtilthatja;
- nem korlatozhat6 vagy nem tilthat6 meg iizleti titokra hivatkozassal olyan adat
nyilvanossagra hozatala, amely a kozerdekii adatok nyilvanossagara es a kozerdekb61
nyilvanos adatra vonatkoz6, kiilon t6rvenyben meghatarozott adatszolgaltatasi es
tajekoztatasi kotelezettseg ala esik. A kozbeszerzesi eljaras alapjan megkot6tt szerz6des
engedmenyezest kizar6 rendelkezese nem min6siil iizleti titoknak.
Ajanlatker6 nem vallal felel6sseget az iizleti titoknak tartott informaci6k, iratok harmadik
szemelyek (kiilonosen mas ajanlattev6k, gazdasagi szerepl6k) altali megismereseert,
amennyiben ajanlattev6 az iizleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmaz6 iratokat ajanlataban nem
elkiilonitett m6don, vagy ugy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjel6lt
informaci6kat is.

5.2.

5.3.

A hatarid6 utan beerkezett ajanlat csomagolasa az ajanlattev6 szemelyenek megallapitasa
celjab61 bonthat6 fel, amelyr61 kiilon jegyz6konyvet kell felvenni.

5.4.

Az ajanlatker6 az ajanlatokat a lehet6 legrovidebb id6n beliil koteles elbiralni, az elbiralast
olyan id6tartam alatt kell elvegeznie, hogy az ajanlattev6knek az eljarast lezar6 dontesr61
val6 ertesitesere az ajanlati kot6ttseg fennallasa alatt sor keriiljon.

5.5.

Az ajanlatker6 indokolt esetben az ajanlati kot6ttseg lejartanak id6pontjat megel6z6en
felkerheti az ajanlattev6ket ajanlataiknak meghatarozott id6pontig torten6 tovabbi
fenntartasara, az ajanlati kotottseg kiterjesztese azonban nem haladhatja meg az ajanlati
kotottseg lejartanak eredeti id6pontjat61 szamitott 60 napot. Amennyiben az ajanlattevo az
ajanlatkero altai megadott hataridoben nem nyilatkozik, ugy kell tekinteni, hogy
ajanlatat az ajanlatkero altai megjelolt idopontig fenntartja. Amennyiben valamelyik
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ajanlattevo ajanlatat nem tartja fenn, az ajanlati kot6ttseg lejartanak eredeti idopontjat
kovetoen az eljaras tovabbi reszeben az ertekeles soran ajanlatat figyelmen kivtil kell
hagyni.
5.6.

Az ajanlatkero koteles az osszes ajanlattevo szamara azonos feltetelekkel biztositani a
hianyp6tlas lehetoseget, valamint az ajanlatokban talalhat6, nem egyertelmii kijelentesek,
nyilatkozatok, igazolasok tartalmanak tisztazasa erdekeben az ajanlattevoktol felvilagositast
kemi. A hianyp6tlas es felvilagositas keresre vonatkoz6 szabalyokat a Kbt. 67. §-a
tartalmazza.

5.7.

Mindaddig, amig barmely ajanlattevo szamara hianyp6tlasra vagy felvilagositas nyujtasara
hatarido van folyamatban, az ajanlattevo p6tolhat olyan hianyokat, amelyekre nezve az
ajanlatkero nem hivta fel hianyp6tlasra. Ajanlatkero nem rendel el ujabb hianyp6tlast, ha
ajanlattevo a hianyp6tlasa soran korabban nem szereplo gazdasagi szereplot von be az
eljarasba es e gazdasagi szereplore tekintettellenne sziikseges az ujabb hianyp6tlas.

5.8.

Az ajanlatkero az ertekeles szempontjab61 lenyeges ajanlati elemek tartalmat megalapoz6
adatokat, valamint indokolast koteles irasban kemi es errol a keresrol a tobbi ajanlattevot
egyidejiileg, irasban ertesiteni, ha az ajanlat a megkotni tervezett szerzodes targyara
figyelemmel aranytalanul alacsony arat tartalmaz barmely olyan, az ellenszolgaltatasra
vonatkoz6 osszeg tekinteteben, amely onal16an ertekelesre keriil.
Az ar aranytalanul alacsony voltanak megitelesekor az ajanlatkero korabbi tapasztalataira, a
kozbeszerzest megelozoen vegzett piacfelmeres eredmenyere vagy a kozbeszerzest
megelozoen a becsult ertek meghatarozasahoz felhasznalt egyeb adatokra kell figyelemmel
lenni. Koteles az ajanlatkero a fentieket alkalmazni kiilonosen akkor, ha az ajanlatban
foglalt ellenszolgaltatas tobb mint husz szazalekkal elter a kozbeszerzes - az
ellenszolgaltatas onalloan ertekelesre keriilo valamely eleme eseten az adott elemre eso
- Kbt.18. § (2) bekezdesenek alkalmazasa nelkiil szamitott becsiilt ertektol. Epitesi
beruhazas eseten ajanlatkero koteles az ajanlattevotol tajekoztatast kerni az
alkalmazott rezsioradij mertekerol, valamint a rezsioradij szamitas soran figyelembe
vett koltsegek osszegerol es modjarol. (306/2011 (XII.23.) Korm. rend., 28/2013.
(VI.27.) BM rendelet alapjan)
Az irrealis ajanlati elem (ellenszolgaltatas) miatti indokolas keres szabalyait a Kbt. 69. §-a
tartalmazza.
Amennyiben az ajanlati ar megalapozottsagar61 sz616 dontes meghozatalahoz az szukseges,
az ajanlatkero osszehasonlitas celjab61 a tobbi ajanlattevotol is kerhet be meghatarozott
ajanlati elemeket megalapoz6 adatokat.

5.9.

Ha az ajanlatnak az ertekelesi reszszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme
lehetetlennek vagy tulzottan magas vagy alacsony mertekiinek, illetve kiriv6an
aranytalannak ertekelt kotelezettsegvallalast tartalmaz, az ajanlatkero az erintett ajanlati
elemekre vonatkoz6 adatokat, valamint indokolast koteles irasban kemi. Az ajanlatkeronek
errol a keresrol a tObbi ajanlattevot egyidejiileg, irasban ertesitenie kell.
Az ajanlatkero az indokolas es a rendelkezesere all6 iratok alapjan koteles meggyozodni az
ajanlati elemek megalapozottsagar61, teljesithetosegerol, ennek soran az ajanlattevotol
irasban tajekoztatast kerhet a vitatott ajanlati elemekre vonatkoz6an.
Az ajanlatkero koteles ervenytelennek nyilvanitani az ajanlatot, ha nem tartja
elfogadhat6nak es a gazdasagi esszeriiseggel osszeegyeztethetonek az indokolast.
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6.

EREDMENYHIRDETES, OSSZEGEZES AZ AJANLATOK ELBiiULASAROL

6.1.

Az ajanlatker6 koteles az ajanlattev6t irasban tajekoztatni az eljaras eredmenyer61, az eljaras
eredmenytelenseger61, az ajanlattev6 kizarasar61, a szerz6des teljesitesere val6
alkalmatlansaganak megallapitasar61, ajanlatanak egyeb okb61 tOrtent ervenytelenne
nyilvanitasar61, valamint ezek reszletes indokar61, az errol hozott dontest kovet6en a lehet6
leghamarabb, de legkes6bb harom munkanapon beliil.

6.2.

Az ajanlatker6 az ajanlatok elbiralasanak befejezesekor kiilOn jogszabalyban meghatarozott
mintak szerint irasbeli osszegezest koteles kesziteni az ajanlatokr61. Az ajanlatker6 az
ajanlatok elbiralasanak befejezesekor a fenti tajekoztatast az irasbeli osszegezesnek minden
ajanlattev6 reszere egyidejuleg, telefaxon vagy elektronikus uton t0rten6 megklildesevel
teljesiti.

6.3.

Az ajanlatker6 az ajanlatok elbiralasar61 keszitett irasbeli osszegezest az ajanlattev6k reszere
t0rten6 megkiildeset61 szamitott huszadik napig egy alkalommal jogosult m6dositani,
sziikseg eseten az ervenytelensegr61 sz616 tajekoztatast visszavonni, tovabba a mar
megkotOtt szerz6dest61 elallni, illetve amennyiben a teljesites megkezdese miatt az eredeti
allapot nem allithat6 helyre, a szerz6dest azonnali hatallyal felmondani, ha az eredmeny
megkiildeset kovet6en eszleli, hogy az eredmeny (eredmenytelenseg) t0rvenysert6 volt es a
m6dositas a tOrvenysertest orvosolja. Az ajanlatker6 a m6dositott irasbeli osszegezest
koteles faxon vagy elektronikus uton haladektalanul, egyidejuleg az osszes ajanlattev6nek
megklildeni.

7.

A SZERZODES MEGKOTESE ES TELJESITESE

7.1.

Eredmenyes kozbeszerzesi eljaras alapjan a szerz6dest a nyertes szervezettel (szemellyel) kozos ajanlattetel eseten a nyertes szervezetekkel (szemelyekkel) - kell irasban megkotni a
kozbeszerzesi eljarasban kozolt vegleges feltetelek, szerz6destervezet es ajanlat tartalmanak
megfelel6en.

7.2.

A szerz6desnek tartalmaznia kell - az eljaras soran alkalmazott ertekelesi szempontra
tekintettel - a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek ertekelesre kerUltek.

7.3.

Az ajanlatok elbiralasar61 sz616 irasbeli osszegezesnek az ajanlattev6k reszere tOrtent
megklildese napjat61 a nyertes ajanlattev6 es a masodik legkedvez6bb ajanlatot (ha
ajanlatker6 hirdetett masodik helyezettet) tett ajanlattev6 ajanlati kotOttsege tovabbi hatvan
nappal meghosszabbodik.

7.4.

Az ajanlatker6 koteles szerz6deses feltetelkent el6imi, hogy:
• a nyertes ajanlattev6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6des teljesitesevel
osszefliggesben olyan koltsegeket, melyek az 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti
felteteleknek nem megfelel6 tarsasag tekinteteben merUlnek fel, es melyek a nyertes
ajanlattev6 ad6koteles jovedelmenek csokkentesere alkalmasak;
• a szerz6des teljesitesenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet az ajanlatker6
szamara megismerhet6ve teszi es az alabbiakban reszletezett Ugyletekr61 az
ajanlatker6t haladektalanul ertesiti.
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7.5.

Az ajanlatker6kent szerz6d6 fel jogosult es egyben koteles a szerz6dest felmondani - ha
sztikseges olyan hatarid6vel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerz6dessel erintett feladata
ellatasar61 gondoskodni tudjon- ha:
• a nyertes ajanlattev6ben kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
reszesedest szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes
szervezet, amely tekinteteben fennall az 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott
valamely feltetel.
• a nyertes ajanlattev6 kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
reszesedest szerez valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint
jogkepes szervezetben, amely tekinteteben fennall az 56. § (1) bekezdes k) pontjaban
meghatarozott valamely feltetel.
Jelen pontban emlitett felmondas eseten a nyertes ajanlattev6 a szerz6des megszunese el6tt
mar teljesitett szolgaltatas szerz6desszerii penzbeli ellenertekere jogosult.

7.6.

A ktilfOldi ad6illet6segu nyertes ajanlattev6 koteles a szerz6deshez arra vonatkoz6
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sege szerinti ad6hat6sagt61 a magyar ad6hat6sag
kozvetlentil beszerezhet a nyertes ajanlattev6re vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti
jogsegely igenybevetele nelktil.

7.7.

A kozbeszerzesi szerz6dest a kozbeszerzesi eljaras alapjan nyertes ajanlattev6kent szerz6d6
felnek, illetve kozosen ajanlatot tev6knek kell teljesitenie.

7.8.

Az ajanlattev6kent szerz6d6 fel teljesiteseben koteles kozremiikodni az olyan alvallalkoz6 es
szakember, amely a kozbeszerzesi eljarasban reszt vett az ajanlattev6 alkalmassaganak
igazolasaban. Az ajanlattev6 koteles az ajanlatker6nek a teljesites soran minden olyan - akar
a korabban megjelOlt alvallalkoz6 helyett igenybe venni kivant - alvallalkoz6 bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg es a bejelentessel egytitt nyilatkoznia
kell arr61 is, hogy az altala igenybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a kizar6 okok hatalya
alatt.

8.

TAJEKOZTATAST NYUJTO SZERVEK:
A munkavallal6k vedelmere es a munkafeltetelekre vonatkoz6an tertiletileg illetekes
kormanyhivatal munkavedelmi feltigyel6sege es munkatigyi feltigyel6sege nyujt
taj ekoztatast.

A Kbt. 54. § (1) bekezdese alapjan ajanlatker6 el6irja, hogy az ajanlattev6 tajekoz6djon a
munkavallal6k vedelmere, valamint a munkafeltetelekre vonatkoz6 olyan kotelezettsegekr61,
amelyeknek a teljesites helyen es a szerz6des teljesitese soran meg kell felelni. A Kbt. 54. §
(2) bekezdese alapjan ajanlatker6 az alabbiakban adja meg azon szervezetek (hat6sagok)
nevet es cimet (elerhet6seget), amelyekt61 az ajanlattev6k megfelel6 tajekoztatast kaphatnak
a munkavallal6k vedelmere, a munkafeltetelekre vonatkoz6 kotelezettsegekr61, amelyeknek
a teljesites helyen es a szerz6des teljesitese soran meg kell felelni:
Emberi ErOforrasok Miniszteriuma
1054 Budapest, Akademia u. 3.,
Telefon: +36 1 795 1200
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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Nemzeti Munkaiigyi Hivatal
Munkavedelmi es Munkatigyi Igazgat6sag
1106 Budapest, Feher ut 10.
Budapest Fovarosi Kormanyhivatal Munkavedelmi es Munkaiigyi Szakigazgatasi
Szervenek Munkavedelmi Feliigyelosege
1036 Budapest, Varadi u. 15.
Postacim: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Magyar Banyaszati es Foldtani Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: +36 80 204 258
E-mail: hivatal@mbfh.hu
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VALLALKOZASISZERZODES
TERVEZET
Amely letrejott egyreszr61 a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat
(szekhelye: 1102 Budapest, Szent Laszlo ter 29., PIR-szam: 735737, Bankszamlaszam: OTP Bank
Nyrt. 11784009-15510000-11040000, Adoszam: 15735739-2-42, kepviseli: Kovacs Robert
polgarmester megbizasabol dr. Pap Sandor alpolgarmester) mint Megrendel6 (a tovabbiakban:
Megrendel6),
masreszr61 a ........................... mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott, a mat
napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendel6 a 2014. szeptember 26. napjan ajanlatteteli felhivas es dokumentacio kozvetlen
megklildesevel a Kbt. III. resz, 122.§ (7) bekezdes a) pontja szerinti hirdetmeny nelkiili
targyalasos kozbeszerzesi eljarast folytatott le, melynek nyertese a V allalkozo.
A Megrendel6 ezuton nyilatkozik, hogy a jelen szerz6desben meghatarozott epit6ipari kivitelezesi
tevekenyseg ellenertekenek penzligyi fedezetevel - EU tamogatasbol - rendelkezik.
1. A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendel6 megrendeli a Vallalkozotol a KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu,
,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Europai Unio
altai tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsolodo kivitelezesi munkakat a csatolt
tervdokumentacio, Elmu Halozati Kft. altal kiadott haztartasi meretu kiser6mu csatlakozasi
engedely, valamint a Vallalkozo kozbeszerzesi eljaras soran tett ajanlataban csatolt arazott
koltsegvetes alapjan.
A kozbeszerzesi eljaras teljes iratanyaga - kiilon csatolas nelkiil 1s - a jelen szerz6des
elvalaszthatatlan resze.
1.2 A Vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezesi tervdokumentaciot es a munkaterliletet megismerte,
azt a feladat meghatarozasahoz szlikseges mertekben es az elvarhato gondossaggal tanulmanyozta
es ajanlatat ennek alapjan tette meg. A Vallalkozo rogziti, hogy a szerz6des muszaki tartalmat
meghatarozo dokumentumokat hianytalanul atvette, azokat attanulmanyozta, a jelen okiratba
foglalt megallapodast annak megfelel6en kototte. A muszaki tartalmat meghatarozo
dokumentumokra utalva a V allalkozo rogziti, hogy az abban foglalt megrende16i utasitasok
szamara ertelmezhet6k, teljes korunek min6siilnek, es az epitesi munkateriilet jellemz6inek az
ismereteben a vallalt epitesi tevekenyseg jogi es muszaki ertelemben megva1osithato.
1.3 Vallalkozo vallalja, hogy amennyiben egy feladat (megoldas) a tervben szerepel, de a kiirasi
szovegben nines ra utalas, illetve forditott esetben, ha a kiirasi szovegnek nines tervmelleklete, az
adott feladat (megoldas) ilyen esetben is resze a teljesitesnek.
1.4 A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6deskotesnek reszer61 sem jogi, sem egyeb akadalya nines,
a teljesiteshez szlikseges penzligyi es szakmai feltetelrendszerrel rendelkezik. A Vallalkozo a
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kivitelez6i tervdokumentaci6k es a munkaterlilet jellemz6inek ismereteben nem tapasztalt olyan
tenyt vagy kortilmenyt, amely 6t a szerz6desszerii teljesitesben akadalyozna.
1.5 A teljesites helye (az epitesi munkateriilet adatai):
K6banyai Szivarvany Nonprofit Kft (tovabbiakban Sziv:irvany Id6sek Otthona) 1108
Budapest, Sutode utca 4.
1.6 A teljesites (megvalositas) hatarideje: 2015. aprilis 30. napJa, amely egyben a
hal6zathasznalati- es hal6zatcsatlakozasi szerz6des es uzemviteli megallapodas megkotesenek
hatarideje is. A fenti teljesitesi hatarid6 szigoru (fix) hatarid6. A szigoru (fix) hatarid6 jogi
termeszetevel es jogkovetkezmenyevel a felek tisztaban vannak. Vallalkoz6 el6teljesitesre
jogosult.
1. 7 Az epitmenyre, epitesi tevekenysegre vonatkozo kovetelmeny meghatarozasa: kifogastalan
min6seg.
A 168 db napelemmel szemben tamasztott miiszaki kovetelmeny: (teljesitmenynovekedes max. 50
kVA), Monokristalyos napelem; Teljesitmeny min. 285 W; Hatasfok (1000 W/m2; 25°C; AM 1,5):
Min. 17,3%; Teljesitmeny elteres 0/+4,99 W.

1.8 v allalkozoi kepesitesi nyilatkozat:
Vallalkoz6 rogziti, hogy a mindenkor hatalyban leva jogszabalyokban meghatarozott kepesitessel
rendelkezik, amelyek a vallalkoz6i kivitelez6i tevekenyseg vegzesere 6t feljogositjak. v allalkoz6
kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi es Iparkamara altai vezetett nevjegyzekbe bejelentkezett, a
fennall6 epit6ipari, kivitelez6i nyilvantartasi szama: .......... .
V allalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a kamarai nevjegyzekben szerepl6 1 f6 a szakmagyakorlasi
jogosultsagot szabalyoz6 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ,Epitmenyek es szabad terek
kozep- es kisfeszultsegii rendszerei (klil- es belteri vilagitas, vill:imvedelem, folyamatiranyitas,
epitmenyautomatika, tavkozlesi es informatikai hal6zat, villamos energiaellat6 rendszerek a
fogyaszt6i oldalt61 a kozcelu csatlakozasi pontig) szerelesi munkainak felel6s miiszaki vezetese"
felel6s miiszaki vezet6vel es 1 f6 a kamarai nevjegyzekben szerepl6 altalanos epitmenyek felel6s
miiszaki vezet6vel.

1.9 Megrendeloi fedezetnyilatkozat:
Megrendel6 rogziti, hogy a vallalkozasi dij megfizetesere vonatkoz6 kotelezettseghez szukseges
fedezettel a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089" azonosit6 szamu projekt tamogatasi szerz6deseben
foglaltak szerint rendelkezik. A tamogatas ut6finanszirozas kereteben kertil megfizetesre.
2. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
VALAMINT A POTMUNKAK
2.1 V allalkoz6 a jelen szerz6desben foglalt munk:ikat egyosszegii atalanyaron, ajanlata alapjan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft +
AFA, amelynek osszege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ft,
mindosszesen brutt6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ft
azaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forintert
vegzi el.
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A szerz6des tartalekkeretet a fenti vallalkoz6i dijon fellil tartalmaz. A tartalekkeret merteke a nett6
vallalkoz6 dij 5%-a.
2.2 A vallalkozasi dij tartalmazza az epit6ipari kivitelezesi tevekenysegr61 sz616 191/2009.
(IX.l5.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Etvr.) 3. § (5) bekezdesben foglaltakat, tovabba a
Vallalkoz6nak a jelen szerz6desben foglalt feladatok teljesitesevel kapcsolatban felmerlil6 osszes
koltseget, kiadasat. A vallalasi ar a befejezesi hatarid6re prognosztizalt egyosszegii ar, amely
tartalmazza a miiszaki tartalom megval6sitasanak teljes koltseget, a kivitelezesi munkakat, a
tevekenyseggel kapcsolatban fizetend6 minden dijat (ideertve kiilonosen az epitkezesi
tevekenyseg soran jelentkez6 koziizemi dijakat is), a szerz6desszerii megval6sitashoz sziikseges
minden tetelt illeteket (vamot),
a hal6zathasznalati- es hal6zatcsatlakozasi szerz6des
megkotesenek koltseget, valamint a felvonulasi-, vagyonvedelmi koltsegeket, a szakhat6sagi
eljaras koltseget, a garancialis es szavatossagi kotelezettsegek koltsegeit, az erintes vedelmi meres
elvegzesenek es az erintesvedelmi jegyz6konyv elkeszitesenek koltsegeit, a szerz6des targyanak
rendeltetesszerii hasznalatat biztosit6 megval6sitashoz sziikseges munka ellenerteket. A
hivatkozott jogszabalyi dijelemek a v allalkoz6 felmert es megalapozott koltseg- es
mertekbecslesen alapulnak. Szerz6d6 felek a dijmegallapodasra utalva rogzitik, hogy a Vallalkoz6
viseli a dijelemek esetleges hibas kalkulaci6janak a kockazatat, a Megrendel6 a jogszabalyi
dijelemek teljestileseert szavatossaggal nem tartozik.
2.3 A Vallalkoz6 a 2.1 pontban meghatarozott aron felUl semmifele cimen tObbletkoltseget nem
ervenyesithet, kiveve a Megrendel6 altai elrendelt kiegeszit6 epitesi beruhazasi munkak
ellenerteket. Ut6lag az arkepzesben tapasztalt hibak, vagy egyeb tevedesek nem szolgalhatnak
alapot az atalanyar megemelesere.
2.4. Megrendel6 - a Kbt. 125. § (9) bekezdese alapjan, osszhangban a 306/2011. (XII. 23.)
Kormanyrendelet 7. §-ban foglaltakkal - a szerz6des szerinti nett6 vallalkoz6i dij 5 (ot) %-anak
megfelel6 tartalekkeretet biztosit. Felek megallapodnak abban, hogy jelen vallalkozasi
szerz6desben alkalmazott dijazasi forma, az atalanyar jellegere tekintettel, a Vallalkoz6
tObbletmunka ellenertekenek kiilOn dijazasban t6rten6 elismertetesere es ervenyesitesere, nem
jogosult.
2.5. A tartalekkeret kizar6lag a Megrendel6 el6zetes hozzajarulasa eseten hasznalathat6 fel, az
epitesi beruhazas teljesiteshez, a rendeltetesszerii es biztonsagos hasznalathoz sziikseges munkak,
mint szabalyszeriien elrendelt p6tmunkak ellenertekenek elszamolasara. Megrendel6 a
tartalekkeret felhasznalasara p6tmunkat az alabbi esetekben jogosult elrendelni:
- olyan munkak, amelyek elvegzesenek szliksegessege a szerz6des megkotesekor nem voltak el6re
lathat6ak, a kivitelezesi tervdokumentaci6ban nem szerepelnek, azonban azok miiszakilag
elengedhetetlentil szliksegesek, amelyek nelklil a Letesitmeny rendeltetesszeriien es biztonsagosan
nem lenne hasznalhat6, valamint
- a hat6sagi engedelyek, szakhat6sagi hozzajarulasok kiadasahoz sziikseges munkak eseten.
2.6. A tartalekkeret felhasznalasara vonatkoz6 Megrendel6i dontes eseten, a Megrendel6
szabalyszerii ajanlatot koteles kemi a Vallalkoz6t61; a Vallalkoz6 az ajanlatkeres alapjan 3
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munkanapon beli.il ajaniatteteire es ezzei kapcsoiatos teteies koltsegvetes eikeszitesere koteies,
ameiynek eifogadasa eseten a Megrendei6 penziigyi koteiezettsegvallaiast tartaimaz6 eseti
megrendeieseket ad ki.
A tartaiekkeret osszege nem jeient teijesitesi koteiezettseget a V allaikoz6 es fizetesi
koteiezettseget a Megrendei6 szamara, az kizar6Iag a fenti esetekb6I ered6 munkak fedezetere
szoigai, ameiy a Megrendei6 altai eirendelve es a miiszaki ellen6r altai eifogadott teteies feimeresi
napi6 aiapjan ervenyesithet6.
Feiek tudomasui veszik, hogy a tartaiekkeret fentieknek megfeiei6 feihasznalasa nem vonja maga
utan szerz6desm6dositas vagy kozbeszerzesi eijaras Iefoiytatasanak sziiksegesseget.
2. 7. A tartaiekkeret terhere megvai6sitand6 esetieges p6tmunkara vonatkoz6 arazott
koitsegvetes(ek) eikeszitesenei a jeien szerz6des megkotesere iranyui6 kozbeszerzesi eijarasban
benyujtott arazott koltsegvetesi teteiek anyagkoltseg es munkadij egysegarai, mint maximalt arak
aikaimazhat6k. Azon teteiek eseteben, ameiyek nem szerepeinek a benyujtott arazott
koltsegvetesben, a v allaikoz6 a kovetkez6 arkepzest aikaimazhatja:
Az anyagkoltseg egysegar meghatarozasanak tekinteteben az anyagok onkoitsege szamiavai
igazoiand6, ameiyre a norma szerinti kai6, vaiamint szallitasi- es anyagigazgatasi dij szamithat6
fei, ameiynek erteke 14%.
A tartaiekkeret terhere megvai6sitott munkak ellenerteke a szamiaban szerepeitetend6.
2.8 Nem aiapozza meg a Vallaikoz6 p6tmunka igenyet, ha annak szuksegessege oiyan tenyb6I,
vagy koriilmenyb6I fakad, amellyei a Vallaikoz6 ajelen megallapodas megkotesekor szamoihatott
voina, igy kiilonosen, pl. a miiszaki dokumentaci6k esetieges hianyossagaib6I, ellentmondasaib6I,
a munkateriilet szemreveteiezesenek eimuiasztasab6I, indokoltan szokasos feltarasanak az
eimuiasztasab6I, kiviteiezes soran feihasznalni tervezett anyagokra, feikesz es kesztermekekre,
berendezesekre vonatkoz6 aruhianyb6I, aivallaikoz6(k) kivaiasztasab6I, aivallaikoz6i teijesites
hianyossagaib6I fakad.
2.9 Amennyiben Megrendei6 - a jeien szerz6des 5.1.c) pontjaban fogialt joganal fogva - a
szerz6desben fogiait munkakat csokkenti, annak megfeiei6en csokken az ar is. Minden, a
Megrendei6 rendeiesere eihagyott munkat- a Kbt. 132.§-a szerinti szerz6desm6dositas kereteben
-a szerz6desben megaliapitott dijakon es arakon kell ertekeini.
2.1 0. A Vallaikoz6 1 reszszamia es 1 vegszamia benyujtasara jogosult az aiabbiak szerint:

v allaikoz6 a 2.1. pont szerinti vallaikoz6i dij

50%-ar6I jogosult a szamiat benyujtani vaiamennyi
napeiem teiepiteset kovet6en a Megrendei6 altai kiadott teijesites igazoias birtokaban.

v allaikoz6

a vallaikoz6i dij fennmarad6 50%-ar6I a szakhat6sagi atvetelt, erintesvedeimi
jegyz6konyv eikesziteset, vaiamint a hal6zathasznalati-, hal6zatcsatiakozasi szerz6des es
uzemviteii megallapodas megkoteset kovet6en jogosult a Megrendei6 altai kiadott teijesites
igazoias birtokaban.
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2.11. Megrendelo a tartah~kkeret es afa nelkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelo
mertekii eloleget biztosit, v allalkoz6 nyilatkozik az eloleggel elni kivan/nem kivan elni a
tartalekkeret es afa nelkiil szamitott ellenszolgaltatas ............. % erejeig.
A kifizetett eloleg az 1. (resz)szamla osszegebol keriillevonasra.
2.12. Megrendelo az ellenszolgaltatas osszeget 30 napos fizetesi hatarido mellett, a Kbt. 130. §
(1), (2), (3), (5), (6) bekezdesei, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bek., tovabba a 4/2011. (!.28.)
Korm. rend.) rendelkezesei alapjan egyenliti ki.
Alvallalkoz6k igenybevetele eseten Me grendel a, amennyiben a Vallalkoz6 a teljesiteshez
alvallalkoz6t vesz igenybe, a Ptk. 6:130. § (1 )-(3) bekezdesetol elteroen az ellenszolgaltatas
osszeget a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3) bekezdesei szerint egyenliti ki.
2.13 .A kifizetes soran alkalmazand6 az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XCII. torveny 36/A. §aban foglalt rendelkezes (visszatartasi kotelezettseg) is.
2.14. A palyazat elszamolasa ut6finanszirozassal tOrtenik, eur6pai uni6s tamogatasb61, a
kifizetesek penzneme: HUF.
2.15. A reszszamlaban es a vegszamlaban szereplo munkak a Megrendelo vagy megbizottja altal
ellenorzesre keriilnek. A szamlak kizar6lag csak mar elvegzett es minosegileg elfogadott
munkakat tartalmazhatnak. Megrendelo vagy megbizottja szamlat visszautasithat amennyiben
minosegi vagy egyeb indok miatt el nem fogadott munkalatok szerepelnek benne.
Vallalkoz6 elfogadja, hogy a megfelelo es hibatlan mellekletek nelklil a szamlaja nem keriil
kiegyenlitesre, valamint tudomasul veszi, hogy a kert szamlamellekletek beadasanak kesedelme
eseten a szamlajanak kiegyenlitese is kesni fog.
2.16. A feladat ellatashoz sziikseges energiahasznalat lehetoseget a Szivarvany Idosek Otthona
biztositja a Vallalkoz6 reszere, melynek elszamolasa a Vallalkoz6val a munkateriilet atadasakor
rogzitettek szerint tOrtenik.
2.17. A reszteljesitesekrol a Felek jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a miiszaki
teljesitest, a hozza tartoz6 penziigyi kesziiltseget es a szerz6dest61 val6 esetleges elterest. A felek
altal alairt teljesitesi jegyzokonyv a szamlazas alapja. A reszszamla benyujtasahoz tartoz6
teljesites igazolasa nem jelenti az elkesziilt resz miiszaki atvetelet (birtokba vetelet). A
szamlazashoz kesziilo teteles kimutatast a v allalkoz6nak kell osszeallitania.
Szerzodest megerosito biztositekok

2.20 v allalkoz6 kesedelmes teljesites eseten a 2.1. pontban rogzitett tartalekkeret es afa nelkiili
teljes ellenszolgaltatas 2 %-anak megfelelo kesedelmi kotber megfizetesere koteles a kesedelem
minden megkezdett naptari napjara vonatkoz6an. Megrendelo a 10 napot meghalad6 kesedelmes
teljesitest meghiusulaskent ertekeli, ugy arra a meghiusulasi kotber szabalyai iranyad6ak.
Megrendelo a Vallalkoz6 a teljesitesi veghatarido vonatkozasaban 10 napot meghalad6
kesedelmes teljesitese eseten valasztasa szerint jogosult a szerzodestol elallni vagy a V allalkoz6
koltsegere a meg el nem vegzett munkakat mas Vallalkoz6val befejezni. A Me grendel a elallasi
jogat a szerzodes teljesitesenek meghiusulasara hivatkozva ervenyesitheti, ha a kesedelem
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egyertelmuen es vitathatatlan m6don a v allalkoz6 hibajab61 keletkezett. v allalkoz6 ebben az
esetben koteles a meghiusulas miatt keletkez6 tObbletkoltsegek, es a tenyleges karok osszeget
Megrendel6nek megteriteni, valamint az afa es tartalekkeret nelkiil szamitott vallalkoz6i dij 20
%-anak megfelel6 merteku meghiusulasi kotbert tartozik megfizetni.
2.21 A szakhat6sagi engedely megszerzese, valamint a h:il6zathasznalati es h:il6zatcsatlakozasi
szerz6des megkotese a jelen szerz6des targyat es Vallalkoz6 kotelezettseget kepezi. Megrendel6
meghatalmazast ad v allalkoz6 reszere a hat6sagoknal, valamint a teriiletileg illetekes eloszt6n:il
t5rten6 eljarashoz.
2.22 A kotberek felmeriilesiikkor lejart penzkoveteleseknek min6siilnek es az esedekes szamlab61
(resz vagy vegszamlab61) minden tovabbi felsz6litas vagy egyeb jogcselekmeny nelkiil azonnal
levonasra keriilnek.
3. A SZERZODES TELJESITESE

3.1 Megrendel6 tajekoztatja Vallalkoz6t, hogy a kivitelezes lakottan tOrtenik, igy felvonulasi
teriilet, illetve a munkavegzes az epiileten kiviil tOrtenhet. Az id6sek nyugalma miatt csak
minimalis zajterheles fogadhat6 el!
3.2 Ajelen szerz6des akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a Vallalkoz6:
a) a jelen szerz6des 1. pontjaban meghatarozott munkat a jelen szerz6desben
foglaltaknak, a j6vahagyott kiviteli tervdokumentaci6nak, az ervenyes hat6sagi,
jogszabalyi, szabvanyi es egyeb muszaki el6irasoknak megfelel6en kifogastalan
min6segben kivitelezte a rendeltetesszeru haszn:ilathoz, mukodeshez sziikseges
feltetelek biztositasaval,
b) a sikeres vegs6 muszaki atadas-atveteli eljar:is lefolytatasahoz sziikseges
dokumentumokat atadta,
c) a szerz6desben foglalt munka befejezeset a Vallalkoz6 inisban keszre jelentette es a
Megrendel6 a munkat a kituzott muszaki atadas-atvetel id6pontjaban hiany es hiba
mentesen, maradektalanul elfogadva, kifejezetten atvette,
d) v allalkoz6 a h:il6zathaszn:ilati- es h:il6zatcsatlakozasi szerz6deseket valamint az
iizemviteli megallapodast megkototte a teriiletileg illetekes eloszt6val.
4. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSiTAS

4.1 A V allalkoz6 felel6sseggel tartozik a szerz6desben vallalt munkaert, a munka megkezdeset61 a
muszaki szakhat6sagi atvetel, illetve a h:il6zathaszn:ilati- es h:il6zatcsatlakozasi szerz6des
valamint az iizemviteli megallapodas megkotesenek napjaig.
4.2 A Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteseggel es kovetelessel
szemben, amely harmadik szemelynek okozott szemelyi seriilesek es dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethet6 vagyoni karok kovetkezteben jelentkeznek.
4.3 v allalkoz6 kijelenti, hogy a jelen kozbeszerzes targyat kepez6 epitesi beruhazasra teljes koru
szakmai (epites-szerelesi) felel6ssegbiztositassal rendelkezik es a szerz6des teljesitesenek teljes
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idotartama alatt .................................... biztosit6mil, amelynek kirkifizetesi limitje 15.000.000.Ft/ev es 5.000.000.- Ft/karesemeny.
4.4 Vallalkoz6 kotelezettseget vallal, hogy a 4.3
felelossegbiztositast a szerzodes fennallasa alatt fenntartja.

pontban

irt teljes

korii

szakmai

5. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

5.1 A Megrendel6 jogosult es koteles:
a) a munkatertiletet munkavegzesre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni, atadasat
iitemezni;
b) az 1 db eredeti papir alapu es 1 db elektronikus tervpeldanyt teritesmentesen a v allalkoz6
rendelkezesere bocsatani;
c) jelen szerz6desben foglalt munkak mennyiseget novelni, vagy csokkenteni, onall6
munkareszeket, rendszereket ideiglenesen vagy veglegesen elhagyni;
d) a munkak barmely reszei szintjet, vonalvezetest, helyzetet es mereteit megvaltoztatni;
e) barmely munka anyagat, technol6giajat, minoseget megvaltoztatni, a folyamatban lev6 es
az elvegzett munkat ellen6rizni,
f) mas vallalkoz6val elvegeztetni a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat, a vallalkoz6
koltsegere, ha felsz61itasara a V allalkoz6 a kifogasolt, vagy hianyolt cselekmenyeket nem
javitja, illetve nem p6tolja a felsz6litasban meghatarozott hataridore;
g) kifogasolni vagy megtagadni a V allalkoz6 kes6bbi alvallalkoz6it, helyszini szemelyzetet,
az ajanlatt61 elter6en alkalmazott techno16giat, eszkozeit;
h) a tamogatasi osszegre sz616 kifizetesi igenylest a Kozremukod6 Szervezet fele benyujtani;
i) a v allalkoz6val mindenkor egyiittmiikodni.
5.2 Ha a Megrendel6 fentiekben deklaralt joganal fogva a szerz6des tartalmaban valtozasokat
rendel el, es ha a valtozasok olyan jellegiiek, hogy jelen szerz6des m6dositasat is megkovetelik,
ugy azt a szerz6d6 felek az elrendelt m6dositasoknak megfelel6en rogzitik, es a szerz6desben es
az ajanlatban foglaltak szerint jamak el a Kbt-ben meghatarozott feltetelek betartasa mellett. Felek
rogzitik, hogy jelen szerzodes m6dositasara kizar6lag a Kbt. 132. §-aban, es a 4/2011. (1.28) Korm.
rendeletben foglaltak szerint kertilhet sor.
6. A V ALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6.1 A Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet atvenni, az atvetelkor annak munkavegzesre val6
alkalmassagat - a jelen szerzodes megkoteset megel6z6en elvegzetthez kepest ismetelten megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos eszreveteleit az atvetelt61 szamitott 5
naptari napon beltil ktilon jegyz6konyvben rogzitve kozolni, es ebben a Megrende16 figyelmet a
hianyossagok megsziintetesere felhivni. Amennyiben a munkateriilet atadas-atvetelet61 szamitott 5
naptari napon beltil a v allalkoz6 kifogast es eszrevetelt nem tesz, ugy elvesziti azon jogat, hogy a
munkatertilet atadasara vonatkoz6 megrendel6i kotelezettseg megszegesevel, a kivitelez6i tervek
adaptalhat6sagaval, megval6sithat6sagaval, a csatlakozasi engedellyel osszefliggesben kifogast
emeljen, ezzel osszefliggesben p6tmunka sziiksegessegere hivatkozzon.
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6.2 A Vallalkoz6 koteles a szerz6desben meghat<irozott tartalommal, a vonatkoz6 szakhat6sagi
engedelyek betartasaval, kifogastalan min6segben, hiba- es hianymentesen a szerz6dott munkat
elvegezni. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, berendezesnek, felszerelesnek, egyeb
eszkoznek, kesz- es felkesz termeknek, alkatresznek es elvegzett munkanak, amelyet a
V allalkoz6nak kell beszereznie vagy elkeszitenie a Magyar Szabvanyokban el6irt kifogastalan
min6segiinek, tovabba a tervez6 es Megrendel6 utasitasaival osszhangban al16nak kelllennie.
6.3 A vallalkoz6 koteles a Megrendel6 altai elrendelt valtoztatasokat, m6dositasokat - el6zetes
egyeztetes utan - befogadni es azokat maradektalanul elvegezni. Ha a Megrendel6 el azzal a
jogaval, hogy a szerz6des szerinti muszaki tartalomb61 egyes munkakat es/vagy anyagokat,
szerkezeteket, stb. elhagy, akkor V allalkoz6 az elmarad6 munkakkal kapcsolatosan nem
tamaszthat igenyeket, az elmaradt munkakat le nem szamlazhatja, azonban igenyt tarthat
szamlaval vagy hitelt erdeml6 dokumentummal igazolhat6, kozvetlen koltsegei megteritesere.
6.4 Az epitesi munkak kivitelezesi korUlmenyeire vonatkoz6, klils6 szervek altai el6irt
kovetelmenyeket a V allalkoz6 koteles megfelel6en vegrehajtani. Koteles a munka vegrehajtasa
soran szliksegesse val6 ideiglenes, vagy vegleges engedely, felmentes megszerzeset
kezdemenyezni es megszerezni. Az ELMU engedely, szakhat6sagi hozzajarulas megszerzese a
v allalkoz6 feladatat kepezi, illetekei es koltsegei v allalkoz6t terhelik.
6.5 v allalkoz6 az altala vagy alvallalkoz6i altai alkalmazott barmely szemelyzet vonatkozasaban
koteles betartani es vegrehajtani a mindenkor ervenyes munkajogi, munkavedelmi,
balesetelharitasi, tiizvedelmi, egeszsegligyi szabalyokat. Be kell tartania minden jogszabalyt,
szabvanyt, helyi rendeletet es egyeb szabalyzatot, megrendel6i bels6 szabalyzatot, amely a
kivitelezessel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal es a fizetend6 dijakkal
kapcsolatos.
6.6 V allalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendel6t minden buntetes vagy felel6sseg al61, barmely
rendelkezes megszegeseert.
6.7 A Vallalkoz6 teljes felel6sseggel tartozik a szerz6des szerinti munkak es az ezzel kapcsolatos
munkaterlilet es egyeb dolgok vedelmeert a kezdesi id6pontt61 a megrendelt feladat atadasatvetelenek napjaig.
6.8 A Vallalkoz6nak es alvallalkoz6inak az anyagok es eszkozok mozgatasat ugy kell
vegrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak es azok miitargyai karosodast es serUlest ne
szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevekenyseg soran el6idezett komyezetkarosodasert vagy
szennyezesert a v allalkoz6t terheli minden felel6sseg es kovetkezmeny.
6.9 A kivitelezes soran a Vallalkoz6 koteles a munkaterUletet szabadon tartani minden
szliksegtelen akadalyt61, es minden vallalkoz6i eszkozt, tobbletanyagot, arnely mar nem
szlikseges, tovabba minden tormeleket, hulladek anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania a
munkaterUletr61.
6.10. Vallalkoz6 felel6s a munkaterlileti rendert alvallalkoz6i tekinteteben is. Az alvallalkoz6
igenybevetelenel a Kbt. es a jelen szerz6des megkotesehez vezet6 kozbeszerzesi eljaras
rendelkezesei iranyad6ak. Az alvallalkoz6kkal kot6tt szerz6desekre a Kbt. tovabba a 306/2011.
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(XII.23.) Korm. rendelet, ill. a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szabalyai ertelemszeriien ininyad6ak. A
Vallalkoz6 az igenybe vett alvallalkozoert (teljesitesi segedert) ugy felel, mintha az alvallalkoz6i
(teljesitesi segedei) altai vegzett munkakat sajat maga vegezte volna el. A jogosulatlanul igenybe
vett alvallalkoz6k vonatkozasaban azon hatranyos kovetkezmenyekert is felel, ami ezen
alvallalkoz6k (teljesitesi segedek) igenybevetele nelklil nem kovetkeztek volna be.
6.11 A munkateriilet 6rzeser61 es tiizvedelmer61 a munkatertilet atvetelet kovet6en a Vallalkoz6
gondoskodik. A Vallalkoz6 a munkatertilet 6rzeser61, vedelmer61 oly m6don koteles gondoskodni,
hogy ott kizar6lag csak az arra feljogositott szemelyek tart6zkodjanak.
6.12 A Vallalkoz6 a sajat koltsegen koteles a kivitelezes folyaman:
a) biztositani a keritest, figyelmeztet6 jelzest, amelyek a beruhazas vedelmere vagy
masok biztonsaga es kenyelme erdekeben sztiksegesek,
b) megtenni az osszes esszerii lepest a komyezet vedelmere a munkateriileten es azon
kivtil a beruhazassal kapcsolatos tevekenysegek vonatkozasaban, valamint elkertilni
a szemelyek, kozvagyon vagy masok karat es sertileset, amelyet a legszennyezes, zaj
vagy egyeb ok eredmenyez, es az 6 tevekenysegenek kovetkezmenye.
6.13 Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemeny kovetkezik be, amely kart vagy
serulest okoz, a Vallalkoz6 koteles ertesiteni a Megrendel6t, illetve annak kepvisel6jet, valamint
megtenni a sztikseges lepeseket es intezkedeseket.
6.14 A Vallalkoz6 sajat koltsegen koteles a szerz6des alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentaci6jat kett6 peldanyban elkesziteni, es azt a miiszaki atadas-atveteli jegyz6konyv
lezarasaval egyidejiileg Megrendel6 reszere atadni, a beruhazas min6segi bizonylataival egytitt.
Ezen dokumentaci6k atadasanak hianyaban az atadas-atveteli eljaras meghiusul.
6.15 A Vallalkoz6 koteles tovabba:
-

-

a ktilonboz6 epit6anyagok, aruk szarmazasi helyet, min6segtanusitasat, valamint
markaazonositasat, hitelt erdeml6 dokumentumokkal igazolni.
biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely id6pontban az ellen6rzesi jogat
gyakoro lhassa.
eltakarasra keriil6 munkareszek, szerkezetek eseten Vallalkoz6 koteles a miiszaki ellen6rt
az eltakaras id6pontjar61 ertesiteni, a tenyleges munka el6tt minimum 2 nappal, annak
erdekeben, hogy a miiszaki ellen6r az eltakarasra kertil6 munkaresz megfelel6seget
ellen6rizni tudja. Amennyiben ezt elmulasztja, ugy sajat koltsegen kell a visszabontast
elvegezni akkor is, ha az eltakarasra kertil6 munkaresz megfelel6 min6segben kesztilt el.
a hat6sagi ellen6rzeseket lehet6ve tenni, hogy azok barmikor ellen6rzeseket
vegezhessenek a kiadott engedelyekkel kapcsolatban.
a vegzett munka, vagy a beepitesre kertilt anyag, szerkezet min6segi megfelel6segenek
vitaja eseten, ha a vizsgalat eredmenye szamara elmarasztal6, annak koltseget viselni, es a
Megrendel6 altai elrendelt bontast vagy cseret haladektalanul, ktilon dijazas nelktil
elvegezni.
15 nappal korabban irasban kozolni a Megrendel6vel a szerz6des teljesiteset (keszrejelentes).
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-

-

-

-

a dakumentalt min6segtanusitasakat, mint az epitkezes hivatalas ugyiratainak tartazekait
az epitkezes vegeig meg6rizni, es a szerz6des lezarasaval egyidejuleg a Megrendel6nek
atadni.
az ideiglenes epiteshelyi berendezeseket sajat koltsegere felepiteni, es azakat elbantani,
elszallitani legkes6bb a muszaki atadas-atvetellel egyidejuleg.
az epit6ipari kivitelezes saran keletkez6 hulladekat es felesleget falyamatasan
osszegyujteni es elszallitani vagy elszallittatni.
gandaskadni arr61, hagy munkavegzese saran, a szamszedas teruleteken kar ne
keletkezzek.
a hasznalt klils6-bels6 szallitasi utvanalat falyamatasan, klilon dijazas nelklilletakaritani,
tisztan tartani.
a komyezetvedelmi el6irasakat betartani.
meghatalmazatt kepvisel6jet haladektalanul eltavalitani es masik, a Megrendel6 altai
j6vahagyatt szemellyel p6talni, ha a Megrendel6 a kepvisel6t feladatai ellatasara nem
tartja megfelel6nek es errol a v allalkaz6t, a kifagas indakait is megnevezve, irasban
ertesiti.
az epitkezes helyen sajat cegtablat elhelyezni, feltuntetve az esetleges alvallalkaz6it is (a
Megrendel6 j6vahagyasat kovet6en).
a munkaterulet 6rzeser61 gandaskadni.
a j6tallasi vagy szavatassagi id6 alatt felmerlil6 es a Megrendel6 altai jelzett hibak, illetve
hianyassagak kijavitasahaz, elharitasahaz a szukseges intezkedeset haladektalanul
megtenni.
koteles sziikseges kivitelez6i nyilatkazatakat megtenni, elvegezni az atadas-atveteli eljaras
saran a szakhat6sagi el6irasakra elrendelt munkakat.
szallitasan es telepitesen tul koteles a villam - es erintesvedelmi merest elvegezni es az
erintesvedelmi jegyz6konyvet elkesziteni, valamint az elaszt6t61 val6 engedelyt
beszerezni.

6.16. Az epites ideje alatt tervez6i muvezetes all rendelkezesre. A tervez6i muvezetest a
Megrendel6 biztasitja.
6.17. A munkaterlilet atadasat kovet6en a szemely-, vagyan-, es munkabiztansagr61, a
komyezetvedelmi szabalyak betartasar61 a v allalkaz6 koteles gandaskadni. v allalkaz6 felel a
Megrendel6, ill. harmadik szemelyek vanatkazasaban azak vagyantargyaiban, eleteben, testi
epsegeben, ill. egeszsegeben a neki felr6hat6 m6dan keletkezett hianyakert, ill. karasadasakert.
6.18. Vallalkaz6 koteles a munkaterliletet (annak munkavegzessel erintett reszet) megfelel6en
elkeriteni.
6.19. Vallalkaz6 koteles a Megrendel6 utasitasait betartani. Az utasitas nem terjedhet ki a
tevekenyseg megszervezesere, es nem teheti a teljesitest terhesebbe. Ha a Megrendel6 celszerutlen
vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkaz6 koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrende16 a
figyelmeztetes ellenere utasitasat fenntartja, a Vallalkaz6 a szerz6dest61 elallhat. A Vallalkaz6
koteles megtagadni az utasitas teljesiteset, ha annak vegrehajtasa jagszabaly vagy hat6sagi
hatarazat megsertesehez vezetne, vagy veszelyeztetne masak szemelyet vagy vagyanat.
A Vallalkaz6 munkavallal6ir61, alvallalkaz6ir61, azak munkatarsair61 a munkak megkezdeset ket
nappal megel6z6en a Megrendel6 kepvisel6inek koteles nevjegyzeket atadni. A jegyzeken az
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ahibbi adatok szerepeljenek: nev, cegnev, gepjarmii rendszama, a szemely elerhetosege,
telefonszama, beosztasa.
V allalkoz6 koteles betartani a napelemek gyart6miivi leirasaban szerepl6 special is eloirasokat.
7. MINOSEGBIZTOSiTAS

7 .1. Az ajanlatkeresi miiszaki dokumentaci6 minosegi kovetelmenyeire vonatkoz6 eloirasokat a
v allalkoz6 koteles betartani.
7.2. A Vallalkoz6 altai az epitesi celra felhasznalt anyagoknak, termekeknek, szerkezeteknek es az
alkalmazott technol6giaknak meg kell felelniiik a vonatkoz6 Magyar Allami Szabvanyoknak,
Agazati Szabvanyoknak, valamint a Megrendelo altai szolgaltatott Miiszaki Specifikaci6ban
meghatarozott kovetelmenyeknek.

7.3. A fentiek igazolasara a Vallalkoz6 vallalja, illetve teljesiti az alabbi felteteleket:
-

-

-

a felhasznaland6 epito- es szereloipari anyagokra, termekekre vonatkoz6 min6segtanusit6
okiratokat - szallitas vagy beepites elott - bemutatja, illetve igeny eseten masolatban
atadja a Megrendelonek.
a V allalkoz6 lehetove teszi a Megrendel6, vagy kepviseloje szamara, hogy barmely esszerii
idopontban megtekinthesse az epites helyszinet, es ha a Megrendelo sziiksegesnek laija,
megfelelosegre vonatkoz6 vizsgalatokat vegezzen, vagy vegeztessen. Amennyiben erre
nem megfeleles, vagy minosegi hiba gyanuja miatt van sziikseg, es ez a vizsgalat soran
beigazol6dik, ennek koltsegeit a v allalkoz6 koteles fizetni.
a v allalkoz6 koteles a vizsgalathoz sziikseges koriilmenyeket biztositani, es az elvarhat6
egyiittmiikodest, segitseget megadni. Ellenkezo esetben a Megrendelo a kerdeses termek,
szerkezet atvetelet megtagadhatja.

7.4 A V allalkoz6 kotelezettseget vallal arra, hogy a minosegbiztositas iigyet kiemelten kezeli, es

ezt alvallalkoz6it61, beszallit6it61 is megkoveteli. A veliik kotendo szerzodesekben hasonl6
ertelmii felteteleket szab, es altalaban intezkedeseivel a megrendeloi bizalom erositesere es a nem
megfeleles kockazatanak csokkentesere torekszik.
8. A FELEK EGYUTTMUKODESE

8.1 A Megrendelo kepviseloje es a V allalkoz6 ugy miikodnek egyiitt, hogy a szerzodesnek
megfelelo teljesitest (hataridok betartasa stb.) a masik fel reszere lehetove tegyek.
8.2 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodes teljesitesevel kapcsolatban:

Megrendelo kepviseleteben:
Nev:
Telefon:
Email:
jogosult eljami es jognyilatkozatot tenni.
39

v allalkoz6 reszer61:
Nev: ............................................ .
Tel: ............................................. .
E-mail: ...................................... .
jogosult eljami es jognyilatkozatot tenni.

v allalkoz6 felel6s miiszaki vezet6inek
neve: ........................................................................ .
kepesitese: ............................................................... .
jogosultsag szama: .................................................. .
ertesitesi cfme: ........................................................ .
telefonszama: .......................................................... .
E-mail cime: .............................................................. .
Megrendel6 helyszini kepvisel6jenek (kepvisel6inek), ill. miiszaki ellen6renek adatai
megrendel6 kepvisel6je:
munkahelyi cfme:
telefonszama:
E-mail:

Miiszaki ellen6r neve:
kepesitese:
jogosultsag szama:
ertesitesi cfme:
telefonszama:
E-mail:
8.3 A Vallalkoz6 teljesitesenek igazolasara a Megrendel6t kepvisel6 miiszaki ellen6rok, az
alvallalkoz6k teljesitesenek igazolasara pedig a Vallalkoz6 felel6s miiszaki vezet6je jogosult.
8.4 A Vallalkoz6nak atadott osszes tervek, dokumentaci6k stb. a Megrendel6 kifejezett
hozzajarulasa nelktil sem tovabb nem adhat6k, sem a szerz6desen kiviil fel nem hasznalhat6k,
tovabba tilos a Megrendel6 hozzajarulasa nelktil az elvallalt, illetve a mar folyamatban lev6
munkakr61 adatokat kiszolgaltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan rogzitett
anyagot kozzetenni.
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8.5 A Vallalkoz6nak mentesiteni kell a Megrendelot minden olyan igennyel es peres eljarassal
szemben, amely barmifele szerzoi jog, szabadalmi jog, vedjegy, vedett nev, vagy egyeb vedett jog
megsertese miatt felmeriilne.
8.6 A Megrendelo jogosult jelen szerzodest egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, amely
esetben a szerzodes megsziinesere vonatkoz6 polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. Ilyen
esetben a V allalkoz6 a szerzodesszeriien elvegzett munka es igazolt koltsegei ellenertekere tarthat
igenyt, mely munkakat a szerz6d6 felek a felmondast61 szamitott 60 napon beliil kozosen
felmemek es egymassal elszamolnak.
8.7 Megrendelo a szerz6dest61 akkor is elallhat, ha a Vallalkoz6val szemben csod- vagy
felszamolasi eljaras indult, ha a V allalkoz6 a ceget elidegeniti, vagy ha egyeb olyan koriilmeny
meriil fel, amely a szerzodes teljesiteset nyilvanval6 m6don meghiusitja. Ebben az esetben
Megrendel6 a V allalkoz6 szerz6desszegeseb61 ered6 szerzodesben rogzitett szankci6kat
alkalmazhatj a.

9. EPiTESI NAPLO
9 .1. V allalkoz6 a kivitelezes so ran a 19112009. (IX.l5.) Korm. rendeletnek megfeleloen koteles
eljami.

10. ALV ALLALKOZOK
A Megrendel6 hozzajarulasaval a nevesitett alvallalkoz6k helyett uj vagy mas alvallalkoz6kat
jelOlhet, amennyiben az alvallalkoz6k az altala vallalt teljesitest hataridoben nem kezdi meg, a
teljesites soran az alvallalkoz6i megallapodast61 a Vallalkoz6 elall vagy azt felmondja. Vallalkoz6
koteles az alvallalkoz6k igenybevetele soran a Kbt. szabalyait betartani.

11. ATADAS-ATVETELI ELJARAs
11.1 A miiszaki atadas-atveteli eljaras magaban foglalja a megtekintest, szemlet, bejarast. A
miiszaki atadas-atveteli eljarasr61 jegyzokonyvet kell felvenni.
11.2 Az elj aras so ran a V allalkoz6nak igazolnia kell, hogy
a) a munka a szerzodes es annak mellekleteiben meghatarozott
kovetelmenyeknek es a hat6sagi eloirasoknak, valamint - esetleges
menetkozben elrendelt - a megrendeloi m6dositasoknak megfeleloen hianyes hibamentesen elkesziilt,
b) rendelkezesre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi es minosegi
vizsgalatok bizonyitvanyai es azon hat6sagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak,
hogy a szakhat6sagok nem latnak okot az engedely megtagadasara,
c) az erintesvedelmi meres elvegzesre kertilt es az erintesvedelmi jegyzokonyv
elkeszlilt,
d) az ELMU Hal6zati Kft. engedelye rendelkezesre all
e) a munkavedelmi vezetoi nyilatkozat rendelkezesere all
f) hal6zathasznalati- es hal6zatcsatlakozasi szerzodes megkotesre keriilt.
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11.3 A Vallalkoz6nak termekfelelosseg-vallalasi nyilatkozatot kell tennie, az altala beepitett
anyagok, szerkezetek, berendezesek, munkareszek megfelelossegere, valamint az elvegzett
munkak szakszerusegere.
11.4 A Vallalkoz6 az atadas-atveteli jegyzokonyv alairasaval egyidejuleg koteles atadni
Megrendelonek 2 peldany atadasi dokumentaci6t.
11.5 A sikertelen atadas-atveteli eljarasok koltsegei a Vallalkoz6t terhelik.
12. SZAVATOSSAG, JOTALLAS

12.1 A Vallalkoz6 garantalja:
a) valamennyi, jelen szerzodesben es annak mellekleteiben meghatarozott parameter es
muszaki adat elereset,
b) az altala letrehozott letesitmeny minosege mind a felhasznalt anyagok, mind a letesitmeny
szerkezet es kivitel szempontjab61 ervenyes magyar szabvanyoknak es eloirasoknak
megfelel, es a szerzodeses eel elereset maradektalanul biztositja;
c) az epitesi munkak szakszen'i es hibatlan elvegzeset, a vonatkoz6 szabvanyoknak es
eloirasoknak betartasat.
d) a Megrendelo jogat a 2013. evi V. torvenyben foglaltaknak megfeleloen szavatossagi
igenyenek ervenyesitesere a vallalkozasi szerzodes kereteben elvegzett munkak
tekinteteben.
12.2 Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelo az altala beepitett anyagok es elvegzett
munkak vonatkozasaban a vonatkoz6 hatalyos jogszabaly szerinti szavatossagi igenyt
ervenyesithet.
12.3 Vallalkoz6 az altala elvegzett valamennyi munkakra es beepitett anyagokra a sikeres muszaki
atadas-atvetel napjat61 szamitott 36 h6nap teljes koru j6tallast vallal.
12.3 A j6tallasi kotelezettseg biztositekakent a Vallalkoz6 a tartalekkeret es afa nelkiil szamitott
vallalkozasi dij 3 %-anak megfelelo biztositekot nyujt a Kbt.) 126. § (6) bekezdes a) pont szerint.
12.4 Amennyiben Vallalkoz6 bankgarancia biztositasaval vagy biztositasi szerzodes alapjan
kiallitott - keszfizeto kezessegvallalast tartalmaz6 - kotelezvennyel teljesiti biztositeknylijtasi
kotelezettseget, ezen okiratok 1 eredeti, hiteles peldanyat a vegszamla benyujtasaval egyidejuleg
atadja a Megrendelo reszere.
12.5 A bankgarancia levelnek vagy biztositasi szerzodes alapjan kiallitott - keszfizeto
kezessegvallalast tartalmaz6 - kotelezvenynek a kovetkezo felteteleknek kell megfelelniiik:
-

a szerzodeses nett6 vallalkozasi dij 3%-ara sz61,
elso osztalyli magyarorszagi szekhelyu bank vagy biztosit6 reszerol kerUl kiallitasra,
korlatozas nelkUli es visszavonhatatlan,
5 banki nap alatt igenybe veheto,
ervenyessegi ideje: a j6tallas idotartama
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12.6 Fentieken tulmen6en a bankgarancia levelnek vagy biztosit6i kotelezvenynek tartalmaznia
kell, hogy a bank (biztosit6) kotelezi magat, hogy a Megrendel6 els6 irasbeli felsz6litasara - a
v allalkoz6 esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nelkiil - a bank
(biztosit6) sajat kotelezettsege alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelOlt osszeget.
12.7 A Vallalkoz6 j6tallasi kotelezettsege nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekr61 a Vallalkoz6
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesites utan keletkezett rendeltetesellenes hasznalat
kovetkezmenye.
12.8 Aj6tallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellep6 hianyossagot, hibat haladektalanul a Vallalkoz6
tudomasara kell hozni, a Vallalkoz6 pedig koteles haladektalanul intezkedni, a hi bat, hianyt
kikuszobOlni.
12.9 Amennyiben a Vallalkoz6 a szlikseges intezkedeseket nem, vagy nem id6ben teszi meg, vagy
ezen intezkedesek nem vezetnek megfelel6 eredmenyre, a Megrendel6 jogosult a hibakat,
hianyossagokat a v allalkoz6 kockazatara es koltsegere kikuszobolni, es annak id6tartama alatt a
j6tallasi igenyek teljesitesere kikot5tt biztositekot igenybe venni.
13. SZERZODESSZEGES

13 .1 A Vallalkoz6 szerz6desszegest kovet el, ha
-

-

a kotberterhes hatarid6ket nem tartja be,
hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesiteskor a t5rvenyben es e
szerz6desben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgaltatott dologban a
teljesiteskor nincsenek meg a tOrvenyben es a szerz6desben meghatarozott tulajdonsagok,
a szerz6des meghiusul olyan okb61, amelyert a Vallalkoz6 felel6s
Kbt. 125.§ (5) bekezdeseben meghatarozott esetekben,
vonatkoz6 hatalyos jogszabalyi rendelkezeseket nem tartja be.

13.2 Vallalkoz6 a teljesites vallalkoz6nak felr6hat6 okb61 t5rten6 elmaradasa esetere a
tartalekkeret es afa nelkiil szamitott vallalkozasi dij 3 %-anak megfelel6 biztositekot nyujt a Kbt.
126. § (6) bekezdes a) pont szerint a szerz6des hatalybalepesenek id6pontjaban.
13.3 A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a teljesitesi veghatarid6 t5bb mint
10 nappal t5rten6 tullepese eseten, vagy olyan hibas teljesites eseten, amelynek a kijavitasa a 30
napot meghaladja, a Megrendel6nek jogaban all - valasztasa szerint - a szerz6desszeges
kovetkezmenyeinek ervenyesitese mellett a szerz6dest azonnali hatallyal felmondani, vagy a
szerz6dest61 elallni. Ugyancsakjogosult a Megrendel6 a szerz6des azonnali hatalyu felmondasara,
vagy az elallasra, ha a Vallalkoz6 a Megrendel6 felsz6litasara a Megrendel6 altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekmenyeket nem orvosolja vagy p6tolja a muszakilag indokolt es esszerii hatarid6n
beliil.
13.4 A Megrendel6 jogosult a szerz6des azonnali hatalyu felmondasara, ha a Vallalkoz6
fizeteskeptelenne valik, cs6d- vagy felszamolasi eljarast inditanak ellene. Ebben az esetben a
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Vallalkoz6 csak a szerz6desszen1en elvegzett munka ellenertekere tarthat igenyt azzal a feltetellel,
hogy a Megrende16 a felmondast61 szamitott 30 napon beliil az elvegzett munka mennyiseget
megallapitja es kiertekeli. Ha egyuttal a Vallalkoz6 reszer61 szerz6desszeges is tortent, akkor a
Megrendel6 az elszamolassal egyidejuleg ervenyesfti a szerz6desszegesb61 ered6 jogait is.
13.5. A Megrendel6 a Kbt. 125. § (5) bekezdese alapjan koteles a szerz6dest felmondani - ha
sziikseges olyan hatarid6vel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerz6dessel erintett feladata ellatasar61
gondoskodni tudjon - ha
a) a V allalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek.
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek.
Az e bekezdes szerinti felmondas eseten a Vallalkoz6 a szerz6des megsziinese e16tt mar teljesitett
szolgaltatas szerz6desszerii penzbeli ellenertekere jogosult.
13.6. Mentesiilnek a szerz6d6 felek a szerz6desszeges kovetkezmenyei al61, ha
bizonyitjak, hogy a kesedelem a masik szerz6d6 fel nem szerz6desszerii teljesitesere vezethet6
VlSSZa,

bizonyitjak, hogy kotelezettsegeiket vis major miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major eseten a
kotelezettsege teljesiteseben akadalyozott szerz6d6 fel a masik szerz6d6 felet a vis major
bealltar61 es megsziineser61 haladektalanul ertesiteni koteles. Vis maiomak min6siil kiilonosen,
ha a teljesitesi helyszfniil szolga16 epiilet tetejen lev6 h6 vastagsaga eleri az 5cm-t vagy 6nos
es6 esik. Vis maiomak min6siil, ha a Vallalkoz6 altai megajanlott napelemek gyart6miivi
lefrasa szerinti valamely specialis el6iras nem tarthat6 be az id6jaras miatt.
13.7. Nem mentesiilnek a szerz6d6 felek a nem szerz6desszerii teljesites kovetkezmenyei al61, ha
az ugyan rendkfviili, el6re nem lathat6 koriilmenyekre vezethet6 vissza, azonban ezen
koriilmenyek miatt a teljesites nem valt lehetetlenne, csak akadalyozta vagy nehezitette azt.
14. EGYEB RENDELKEZESEK

14.1 A szerz6des teljesitesere vonatkoz6 f6bb jogszabalyok:
-

az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmer61 sz616 1997. evi LXXVIII. tOrveny,
az epit6ipari kivitelezesi tevekenysegr61 sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (Etvr.),
az egyes epitesiigyi szakmagyakorlasi tevekenyseger61 sz616 192/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet,
az epitesiigyi es az epitesiiggyel osszefiigg6 szakmagyakorlasi tevekenysegekr61 sz616
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
az epitesiigyi hat6sagi eljarasokr61 es az epitesiigyi hat6sagi ellen6rzesr61 sz616 193/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet
1993. evi XCIII. tOrveny a munkavedelemr61 (Mvtv.)
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-

-

-

-

1995. evi LUI. t6rveny a komyezet vedelmenek altalanos szabalyair61
az egyes epiiletszerkezetek es azok letrehozasanal felhasznalasra keriil6 termekek kotelez6
alkalmassagi idejer61 sz616 1111985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM rendelet,
az egyes nyomvonal jellegu epftmenyszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejer61 sz616
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet,
4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet az epitesi munkahelyeken es az epitesi
folyamatok soran megval6sitand6 minimalis munkavedelmi kovetelmenyekr61
3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet az epitesi termekek muszaki
kovetelmenyeinek, megfelel6seg igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak es
felhasznalasanak reszletes szabalyair61
a tuz elleni vedekezesr61, a muszaki mentesr61 es a tuzolt6sagr61 sz616 1996. evi XXXI.
t6rveny
az Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzat kiadasar61 sz616 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
a tuzvedelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakr61, munkakorokr61, a tuzvedelmi
szakvizsgaval osszefiigg6 oktatasszervezesr61 es a tuzvedelmi szakvizsga reszletes
szabalyair61 sz616 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
az epit6ipari tevekenysegre, illetve kivitelezesre kotelez6en alkalmazand6 szabvanyok,
tovabba azok a szabvanyok, amelyek a gondos kivitelez6i tevekenyseg soran az epit6ipari
kivitelezesi tevekenysegre altalaban iranyad6k, tovabba
a Polgari Torvenykonyv (2013. evi V. t6rveny)
Kbt. (2011. evi CVIII. t6rveny)

14.2. A Kbt. 125. § (4) bekezdese szerint Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6des
teljesitesevel osszefiiggesben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja
szerinti felteteleknek nem megfelel6 tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek a nyertes
ajanlattev6 ad6koteles jovedelmenek csokkentesere alkalmasak. Vallalkoz6 a szerz6des
teljesitesenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet a Megrendel6 szamara
megismerhet6ve teszi es az Kbt. 125. § (5) bekezdese szerinti iigyletekr61 a Megrendel6t
haladektalanul ertesiti.

14.3. Vallalkoz6 a szerz6des megkotesevel egyidejiileg elfogadja, hogy a projekt megval6sitasa
soran az Iranyit6 Hat6sagnak (IH) es a Kozremukod6 Szervezetnek jogaban all helyszini
ellen6rzest tartani az epitesi teriileten es ellen6rizni a projekt fizikai el6rehaladasat, valamint teljes
dokumentaci6jat, beleertve terveket, kimutatasokat, iitemterveket, bizonylatokat, nyilatkozatokat.
Ezen szervezetek onall6an, el6re bejelentve vagy bejelentes nelkiil vegezhetnek ellenorzest a
kivitelezes helyszinen, mel yet- a jogosultsag igazolasa utan - Vallalkoz6 tumi koteles, valamint a
sziikseges munkabiztonsagi felteteleket az ellenorok reszere az ellenorzes idejere biztosftja.
14.4 A Felek t6rekednek arra, hogy a szerzodessel kapcsolatban kozottiik felmeriilo vitas
kerdeseket vagy nezeteltereseket nem formalizalt targyalasok utjan rendezzek.
14.5 Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesek tekinteteben a mindenkor hatalyos magyar
Polgari Torvenykonyv es a kozbeszerzesekrol sz616 t6rveny rendelkezesei es annak vegrehajtasi
rendeletei az iranyad6k.
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14.6 Jelen szerz6dest a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas es kozos
ertelmezes utan j6vahagy6lag alairtak.
Jelen szerz6des hat, egymassal sz6 szerint megegyez6, eredeti peldanyban keszlilt, amelyb61 negy
peldany a Megrendel6t, ket peldany a V allalkoz6t illet.
Kelt: Budapest, 2014. ev ................ h6 ....... napjan

Vallalkozo

Megrendelo
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai
Onkormanyzat
kepviseleteben Kovacs Robert
polgarmester megbizasabol dr. Pap
Sandor alpolgarmester

Penzligyi ellenjegyzes:

Vegh Erzsebet
csoportvezet6

Szakmai es jogi szignal6:

Hegedus Karoly

dr. Aziz-Malak Nora
jogasz

Aljegyz6
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Mellekletek:

1. szamu melleklet - Csatlakozasi engedely es kiviteli tervdokumentaci6
(kiilon csatolas nelkiil is)

2. szamu melleklet - Eljarast megindit6 felhivas es dokumentaci6, valamint a kozbeszerzesi
eljaras soran keletkezett dokumentumok
(klilon csatolas nelkiil is)

3. szamu melleklet- Vallalkoz6 nyertes ajanlata
(kUlOn csato las nelkiil is)

4. szamu melleklet- Biztositekok nyujtasat igazol6 dokumentum

5. szamu melleklet- Palyazati felhivas es utmutat6 (lasd: http://palyazat.gov.hu!doc/4105)
(ktilon csatolas nelklil is)
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1. szamu melleldet

TARTALOM- ES KBT. 49.

~

(2) BEKEZDESE SZERINTI IRATJEGYZEK

Oldalszam
Tartalomjegyzek (fed6lapot vagy felolvas6lapot kovet6en) (1. sz. melleklet);
Felolvas61ap (2.1. I 2.2. sz. melleklet)
Ajanlati nyilatkozat (3/A sz. melleklet) (Eredeti, arra feljogositott szemely(ek)
altai al:iirt nyilatkozat nyujthat6 be.)
Nyilatkozat az er6forrasok rendelkezesre allasar61 (3/B. sz. melleklet)
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (6) bekezdes szerint (3/C. sz. melleklet)
I.

FEJEZET: KIZARO OKOKKAL
NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK

KAPCSOLATBAN

ELOIRT

Nyilatkozat a kizar6 okok fenn nem allasara vonatkoz6an ajanlattev6,
alvallalkoz6 es az alkalmassag igazolasaban reszt vev6 mas szervezet
vonatkozasaban (4. sz. melleklet)
A Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pont kc) alpontja tekinteteben az ajanlattev6
nyilatkozata arr61, hogy olyan tarsasagnak min6siil-e, amelyet nem jegyeznek
szabalyozott t6zsden, vagy amelyet szabalyozott t6zsden jegyeznek; ha az
ajanlattev6t nem jegyzik szabalyozott t6zsden, akkor a penzmosasr61 sz616
torveny 3. § r) pontja szerint definialt valamennyi tenyleges tulajdonos nevenek
es allando lak6helyenek bemutatasat tartalmaz6 nyilatkozatot sztikseges
benyujtani; amennyiben a penzmosasr61 sz616 torveny 3. § r) pontja szerinti
tenyleges tulajdonos nincsen, az ajanlattev6 erre vonatkoz6 nyilatkozata (4. sz.
melleklet)
II. FEJEZET: GAZDASAGI :Es PENZUGYI ALKALMASSAGGAL
KAPCSOLATBAN ELOIRT NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK
Pl. Ajanlattev6 csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdes
b) pontja alapjan az el6z6 2 lezart uzleti evre vonatkoz6, sajat vagy jogel6dje
szamviteli jogszabalyoknak (els6sorban a szamvitelr61 sz616 2000. evi C.
tOrveny) megfelel6en osszeallitott eves beszamol6jab61 a merle get es az
eredmenykimutatast. Amennyiben az aj anlatker6 altal kert merle get es
eredmenykimutatast tartalmaz6 beszamol6 a ceginformaci6s szolgalat honlapjan
megismerhet6, a beszamol6 adatait az ajanlatker6 ellen6rzi, a ceginformaci6s
szolgalat honlapjan megtalalhat6 beszamo16 reszet kepez6 merleg es
eredmenykimutatas csatolasa az ajanlatban nem szukseges.
P2. epites-szerelesi felel6ssegbiztositas fennallasanak igazolasa
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VAGY a fenti igazohisok helyett:

Nyilatkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdese, valamint a
17. § (6) bekezdes szerinti a gazdasagi es penzi.igyi es/vagy muszaki es szakmai
alkalmassagi kovetelmenyeknek val6 megfelelesr61 1
III. FEJEZET: MUSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSAGGAL
KAPCSOLATBAN ELOIRT NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK
Ml. Ajanlattev6 mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § U
bekezdes a) pontja alapjan az ajanlatteteli felhivas megki.ildeset61 visszafele
szamitott harom ev legjelent6sebb kozbeszerzes targya szerinti kivitelezesi
munkait. Az ismerteteshez csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.
§ (5) bekezdeseben meghatarozott nyilatkozatot vagy igazolast. A
referencianyilatkozatb61 vagy referenciaigazolasb61 minden alkalmassagi feltetel
teljesi.ilesenek ki kell deri.ilnie.
M2. Ajanlattev6 a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdes e)
pontja alapjan mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket)/vezet6
tisztsegvisel6ket, akiket be kivan vonm a teljesitesbe/akik a teljesitesert
felel6sek.
Csatoland6 dokumentumok:
- a szakember bevonasara, ismertetesere vonatkoz6 nyilatkozat;
- a szakember sajat kezuleg alairt szakmai oneletrajza, olyan reszletezettseggel,
hogy abb61 egyertelmuen deri.iljon ki az M2. pontban el6irt alkalmassagi
feltetel( ek) telj esi.ilese
- a szakember rendelkezesre allasi nyilatkozata
- vegzettseget, kepzettseget, igazol6 dokumentumok;
- mas tagallamban szerzett jogosultsag eseteben a ki.ild6 vagy szarmazasi
orszagban szerzett, a fentiekkel egyenerteku jogosultsagot igazol6 dokumentum
magyar nyelvu forditasa
VAGY a fenti igazohisok helyett:

Nyilatkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (8) bekezdese, valamint a
17. § (6) bekezdes szerinti a gazdasagi es penzi.igyi es/vagy muszaki es szakmai
alkalmassagi kovetelmenyeknek val6 megfelelesr6t2
IV. FEJEZET: AZ AJANLATTETELI FELHiVASBAN ELOIRT EGYEB
NYILATKOZATOK, IGAZOLASOK
Ajanlattev6, az alkalmassag igazolasaba bevont (kapacitast nyujt6) gazdasagi
szerepl6 cegjegyzesre jogosult, ajanlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot
alair6 kepvisel6jenek alairasi cimpeldanya vagy alairas mintaja.
A cegkivonatban nem szerepl6 kotelezettsegvallal6k eseteben a cegjegyzesre
jogosult szemelyt61 szarmaz6, ajanlat alairasara vonatkoz6 (a meghatalmazott
alairasat 1s tartalmaz6) irasos meghatalmazas teljes bizonyit6 ereju
1

Amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal kfvanja igazolni.

2

Amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint- nyilatkozattal kfvanja igazolni.
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maganokiratba foglalva
Konzorciumi megallapodas
A kozos ajanlattev6k megallapodasanak tartalmaznia kell:
a jelen kozbeszerzesi eljarasban kozos ajanlattev6k neveben eljami (tovabba
kapcsolattartasra) jogosult kepvisel6 szervezet megnevezeset;
a szerz6des teljesiteseert egyetemleges felel6ssegvallalast minden tag reszer61;
ajanlatban vallalt kotelezettsegek es a munka megosztasanak ismerteteset a tagok
es a vezet6 kozott;
a szamlazas rendjet.
Nyilatkozat el6leg visszafizetesi biztositek nyujtasar61.
Nyilatkozat teljesitesi/j6lteljesitesi biztositek nyujtasar61.
Arazott koltsegvetes
V. FEJEZET: UZLETI TITKOT TARTALMAZO IRATOK (ADOTT
ESETBEN)

6nall6
mellekletbe
n

VI. FEJEZET: AZ AJANLATTEVO ALTAL BECSATOLNI KiVANT
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az ajanlathoz csatolni kell a papir alapu peldany kepolvas6 keszlilekkel keszUlt
CD-re vagy DVD-re irt 2 db elektronikus peldanyat!
Az aJanlat minden olyan oldalat, amelyen- az ajanlat beadasa el6tt- m6dositast hajtottak vegre, az
adott dokumentumot alair6 szemely( ek)nek a m6dositasnal is kezjeggyel kell ellatni.
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2.1. szamu melleklet
FELOLVASOLAP
(onallo ajanlattetel eseten)
1.

Ajanlattevo
Nev:
Szekhely:
Telefon:
E-mail:

Fax:

Ajanlattetel targya: KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu, ,Napelemes rendszer
kialakitasa a Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Europai Unio altai
tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsolodo kivitelezes

2.
Netto ajanlati ar tartah~kkeret nelkiil
(HUF)

... Forint

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeruen
meghatalmazott kepvisel6 alainisa)
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2.2. szamu melleklet
FELOLVASOLAP
(kozos ajanlattetel eseten)
1.

Ajanlattevoi konzorcium
Nev:
Szekhely:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Tagok adatai (nev, szekhely):
Tagok adatai (nev, szekhely):

Ajanlattetel targya: KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu, ,Napelemes rendszer
kialakitasa a Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Europai Unio altai
tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsolodo kivitelezes

Netto ajanlati ar tartalekkeret nelkiil
(HUF)

... Forint

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
meghatalmazott kepvisel6 al:iinisa)
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3/A. szamu mellt!klet
AJANLATI NYILATKOZAT

3

Alulirott
.........................................., mint a
(aj{mlattevo
megnevezese)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(ajanlattevo
szekhelye),
.. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .... ...
(Ajanlattevot
nyilvantart6
cegb£r6sag
neve),
... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... (Ajanlattevo cegjegyzekszama) neve ben kotelezettsegvallalasra
jogosult ................. (tisztseg megjelolese), a(z) Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai
Onkormanyzat, mint Ajanlatker6 altai ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu,
,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany ldosek Otthonaban" cimii, az Europai
Unio altai tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsolodo kivitelezes" targyaban meginditott
kozbeszerzesi eljarassal osszefiiggesben.
1. Nyilatkozom a Kbt. 40. § (1) bekezdes a) pontja alapjan, hogy a kozbeszerzes targyanak
4
alabbiakban meghatarozott reszeivel osszefiiggesben alvallalkoz6(ka)t veszek igenybe :

2. Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdes b) pontja alapjan, hogy a szerz6des teljesitesehez a
kozbeszerzes ertekenek 10%-at meghalad6 mertekben az alabbi alvallalkoz6(ka)t kivanom
be
· az alabbi szazalekos
ban5 :

3. Nyilatkozom a Kbt. 55. § (5) bekezdese alapjan, hogy az alabbi kapacitast nyujt6
be venni 6 :

3

4

5
6

Az ajanlat eredeti peldanyaban az ajanlat alafr6ja altai alafrt eredeti peldanyban benyujtand6
Amennyiben nem kfvan igenybe venni, ugy frja be, hogy ,Nem kfvan igenybe venni"
Amennyiben nem kfvan igenybe venni, ugy frja be, hogy ,Nem kfvan igenybe venni"
Amennyiben nem kfvan igenybe venni, ugy frja be, hogy ,Nem kfvan igenybe venni"
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4. A Kbt. 60. § (3) es (5) bekezdesei alapjan nyilatkozom, hogy ajanlatunk az elozoekben
meghatarozott - altalunk teljes koriien megismert - dokumentumokon alapszik.
A szerzodestervezetben rogzitett, a targyi feladat ellatasahoz sztikseges kotelezettsegeinket
maradektalanul teljesitjtik a Felolvas6lapon rogzitett ar alkalmazasaval. Nyilatkozunk, hogy
ajanlatunkat az ajanlati kotOttseg bealltat kovetoen az ajanlatteteli felhivasban megjelOlt
idopontig fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogy nyertessegtink eseten a jelen dokumentaci6 mellekletet kepezo
szerzodestervezet megkoteset vallaljuk es azt a szerzodesben foglalt a feltetelekkel teljesitjtik.
Nyilatkozom tovabba, hogy vallalkozasunk
D a kis- es kozepvallalkozasokr61, fejlodestik tamogatasar61 sz616 tOrveny szerint
' k7 mmosu
• " "1 I
.......................................... -va'11 alkozasna
D nem tartozik a kis- es kozepvallalkozasokr61, fejlodestik tamogatasar61 sz616 tOrveny
hatalya ala8 .
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
meghatalmazott kepviselo alairasa)

7

mikro-, kis- vagy kozepvallalkozas a 2004. evi XXXIV. torveny meghatarozasai szerint- a megfelel6 valaszt a jogszabaly rendelkezeseinek

tanulmanyozasat kovetoen kerjiik megadni.

8

A nem alkalmazand6 szovegreszt kerjiik torolni.
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3/B. szamu melleklet
NYILATKOZAT
az erOforrasok rendelkezesre allasarol

Alulirott .......................... , mel yet kepvisel: .............................. , mint kapacitast
rendelkezesre bocsat6 szervezet a kozbeszerzesekr61 sz616 2011. evi CVIII. torveny (Kbt.)
55. §-anak (5) bekezdese alapjan kijelentem, hogy a(z) Budapest Fovaros X. keriilet
Kobanyai Onkormanyzat, mint Ajanlatker6 altal ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosito
szamu, ,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany ldosek Otthonaban" cimii, az
Europai Unio altai tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsolodo kivitelezes" targyban
meginditott kozbeszerzesi elj:irasban a szerz6des teljesitesehez szukseges alabbi er6forrasok
az ajanlattev6 rendelkezesere fognak :illni a szerz6des teljesitesenek id6tartama alatt:
{Az irintett eroforrasok pontos leirasa a pinziigyi is gazdasagi, illetve a miiszaki is szakmai
alkalmassag tekintetiben az ajanlati felhivas szerint.}

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszenlen
meghatalmazott kepvisel6 al:iirasa)
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3/C. szamu melleklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 55.§ (6) bekezdes szerint
Alulirott .......................................... , mint a .................................... (ajanlattevo
megnevezese) . .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . . . .. (ajanlattevo szekhelye), ............................. ..
(Ajanlattev6t
nyilvantart6
cegbir6sag
neve),
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(Ajanlattevo
cegjegyzekszama) neveben kotelezettsegvallalasra jogosult ................. (tisztseg megje/Olese),
a(z) Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat, mint Ajanlatkero altal ,KMOP3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu, ,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany Idosek
Otthonaban" cimii, az Europai Unio altai tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsolodo
kivitelezes" targyban meginditott kozbeszerzesi eljarassal osszefiiggesben.
A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek a) pontja alapjan nyilatkozom, hogy az alkalmassag igazolasakor
bemutatott, mas szervezet altal rendelkezesre bocsatott erOforrasokat a szerzodes teljesites soran
tenylegesen igenybe fogom venni. Ennek m6dja9 :

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek b) pontja alapjan nyilatkozatom, hogy azon szervezetet, amelynek
10
adatait az alkalmassag igazolasahoz felhasznalom, az alabbi m6don vonom be a teljesites soran :

A Kbt. 55. § (6) bekezdesenek c) pontjaban foglalt alkalmassag igazolasara - akkor is, ha az
alkalmassagi kovetelmenyek nem a teljesiteskor tenylegesen rendelkezesre bocsathat6
erOforrasokra vonatkoznak - benyujtom a(z) ................. (szervezet megnevezese, amelynek
adatait az ajanlattevo az alkalmassag igazolasahoz felhasznalja) nyilatkozatat arra vonatkoz6an,
hogy a Ptk. 6:419. § szerint kezeskent felel az ajanlatkerot a teljesitesem elmaradasaval vagy hi bas
teljesitesemmel osszefiiggesben ert kar megteriteseert. 11
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)
(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
meghatalmazott kepviselo al:iir:isa)
9

A megfelel6

resz kit61tend6!

10

A megfele16

11

A megfele16

resz kit61tend6!
resz kit61tend6!
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4. szamu melleklet
NYILATKOZAT

a kizaro okok vonatkozasaban

Alulirott

...........................................................................,

mint
a(z)
(szekhely:
. ' 1attevo" szervezet ceg_Jegyzesre
' .
'
. . . . . . . . ......................................... ........................................ ) aJan
jogosult kepvisel6je a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu, ,Napelemes rendszer
kialakitasa a Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Europai Unio altai
tarsfinanszirozott paiyazathoz kapcsolodo kivitelezes" targyban kiirt kozbeszerzesi eljaras
soran az alabbi nyilatkozatot teszem a kizar6 okok vonatkozasaban 12 :

I.
Az altalam kepviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdeseben, Kbt. 56. § (2)
bekezdeseben es a Kbt. 57. § (1) bekezdes a)-d) pontjaiban meghatarozott kizar6 okok hatalya ala.

II.
Cegunk, mint ajanlattev6 a szerz6des teljesitesehez nem vesz igenybe a Kbt. 56. § (1)
bekezdeseben es a Kbt. 57. § (1) bekezdes a)-d) pontjaiban meghatarozott kizar6 okok hatalya ala
es6 alvallalkoz6t/alvallalkoz6kat, illetve a reszunkre kapacitasait rendelkezesre bocsat6
szervezetet/szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. § (1) bekezdeseben es a Kbt. 57. § (1) bekezdes
a)-d) pontjaiban meghatarozott kizar6 okok hatalya ala.
III.
Alulirott ajanlattev6 nyilatkozom, hogy cegemet 13
szabalyozott t6zsdenjegyzik I szabalyozott t6zsden nemjegyzik.
Amennyiben a ceget szabalyozott t6zsden nemjegyzik, ugy 14
az alabbiakat nyilatkozom a penzmosas es a terrorizmus jinanszirozasa megelozeserol es
megakadalyozasar6l sz6l6 2007. evi CXXXVI. t6rveny 3. § r) pontja szerint definialt
valamennyi tenyleges tulajdonosr61 15 :
12

A Kbt. 57. § (I) bekezdes a)-d), valamint f) pontjaban foglalt kizar6 okokra vonatkoz6 nyilatkozatot az alvallalkoz6 es az
alkalmassag igazolasaban reszt vevo mas szervezet vonatkozasaban az ajanlattevo(reszvetelre jelentkezo) valasztasa szerint a
kovetkezok szerint lehet igazolni:
a) ajanlattevo sajat nyilatkozatot nyujt be (a fentiek szerint- 6. sz. iratminta) arr61, bogy nem vesz igenybe a Kbt. 57.§ (1)
bekezdes a)-d), valamint t) pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala eso alvallalkozot, valamint az altala alkalmassaganak
igazolasara igenybe vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdes a)-d), valamint t) pontja szerinti kizar6
okok hatalya ala, vagy
b) az eljarasban megjelolt alvallalkoz6 nyilatkozatat- a meg nem jeliiltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az
alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet nyilatkozatat is benyujthatja arr61, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §
(I) bekezdes a)-d), valamint f) pontja szerinti kizar6 okok hatalya ala.
13

Megfelel6 valasz alahuzand6!

14

Megfelel6 valasz alahuzand6!

15
A penzmosas es a terrorizmus finanszfrozasa megel6zeser61 es megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. torveny 3. § r) pontja
szerint tenyleges tulajdonos:
ra) az a termeszetes szemely, aki jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben kozvetlenOI vagy - a
Polgari Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi v. torveny 8:2.§ (4) bekezdesben meghatarozott m6don - kozvetve a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hanyad legalabb huszonot szazalekaval rendelkezik, ha a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet nem
a szabalyozott piacon jegyzett tarsasag, amelyre a kozossegi jogi szabalyozassal vagy azzal egyenerteku nemzetkozi el6frasokkal
osszhangban lev6 kozzeteteli kovetelmenyek vonatkoznak,
rb) az a termeszetes szemely, aki jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben - a Polgari
Torvenykonyvr61 sz616 2013. evi v. torveny 8:2.§ (2) bekezdesben meghatarozott- meghataroz6 befolyassal rendelkezik,
rc) az a termeszetes szemely, akinek megbfzasab61 valamely Ogyleti megbfzast vegrehajtanak,
rd) alapftvanyok eseteben az a termeszetes szemely,
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n e v e : - - - - - - - - - ' alland6 lak6helye: _ _ _ _ _ _ _ _ _

16

vagy
az alabbiakat nyilatkozom a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megelozeserol es
megakadalyozasar61 sz616 2007. evi CXXXVI. tOrveny 3. § ra)-rb) pontja szerinti
termeszetes szemely hianyaban az re) pont szerinti tenyleges tulajdonos a jogi szemely
vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet tulajdonosanak vezeto tisztsegviseloje(i),
aki(k)nek nevet es alland6 lak6helyet az alabbiakban adjuk meg:
vezeto tisztsegviselo: 17_ _ _ _ _ _ _ , alland6lak6helye: __________

18

IV.
Alulirott ajanlattevo nyilatkozom, hogy a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu,
,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany Idosek Otthonaban" cimii, az Eur6pai Uni6 altal
tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyban meginditott kozbeszerzesi eljaras
tekinteteben vallalkozasunkkal szemben nem allnak fenn a Kbt-ben foglalt alabbi kizar6 okok,
amelyek szerint nem lehet ajanlattevo:
Kbt. 56. § (2) bekezdes:
- amelyben kozvetetten vagy kozvetleniil tObb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amelynek
tekinteteben az 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott feltetelek fennallnak.

A)* nines ilyen kozvetetten vagy kozvetleniil tObb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati
joggal rendelkezo jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet.
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

·····················································

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
meghatalmazott kepviselo alairasa)

1. aki az alapftvany vagyona legalabb huszonot szazah~kanak a kedvezmenyezettje, ha a leend6 kedvezmenyezetteket mar
meghataroztak,
2. akinek erdekeben az alapftvanyt letrehoztak, illetve mukbdtetik, ha a kedvezmenyezetteket meg nem hataroztak meg, vagy
3. aki tagja az alapftvany kezel6 szervenek, vagy meghataroz6 befolyast gyakorol az alapftvany vagyonanak legalabb huszonot
szazaleka felett, illetve az alapftvany kepviseleteben eljar, tovabba
re) az ra)-rb) alpontokban meghatarozott termeszetes szemely hianyaban a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes
szervezet vezet6 tisztsegvisel6je;
16
Szukseg eseten b6vfthet6!
17
az ra)-rb) alpontokban meghatarozott termeszetes szemely hianyaban a jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes
szervezet vezet6 tisztsegvisel6je
18
Szukseg eseten b6vfthet6!
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B)* van tobb mint 25%-os tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi
tarsasag- amelyet az alabbiakban nevezek meg: ...................... .
a tulajdoni resszel vagy szavazati hanyaddal rendelkez6 gazdasagi tarsasagra vonatkoz6an a Kbt.
56. § (2) bekezdeseben hivatkozott kizar6 feltetelek nem allnak fenn.

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
meghatalmazott kepvisel6 alairasa)
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5. szamu melleklet
NYILATKOZAT
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdes a) pontja alapjan az ajanlatteteli felhivas megkiildesetol visszafele szamitott 5 ev
legjelentosebb epitesi beruhazasairol, kiilonosen a kozbeszerzes targyara vonatkozo referenciairol

Alulirott....... .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . mint a(z)............ .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (szekhely: ............................................. )
ajanlattev6 I kozos ajanlattev6 I alvallalkoz6 I az alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet cegjegyzesre jogosult I meghatalmazott
kepvisel6je a(z) ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu, ,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany ld6sek Otthonaban" cimii, az
Eur6pai Uni6 altai tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyban inditott kozbeszerzesi eljaras soran ezennel kijelentem, hogy
az altalam kepviselt szervezet az ajanlatteteli felhivas megklildeset61 visszafele szamitott 5 evben az alabbi napelemes rendszer kialakitasi
referenciakat telj esitette:

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)
(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
19
meghatalmazott kepvisel6 alairasa)
19

A szerzodest koto masik fel altai adott igazolassal kell igazolni!

<~~

6. szamti melleklet
NYILATKOZAT
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdes e) pontja alapjan azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) es/vagy vezetoknek a megnevezese, kepzettsegiik,
szakmai tapasztalatuk ismertetese, akiket be kivan vonni a teljesitesbe/akik a
teljesitesert felelosek

a(z)
(szekhely:
cegj egyzesre j ogosult/meghatalmazott kepviseloje
mint
ezennel
kijelentem,
hogy
a(z)
ajanlattevo/kozos ajanlattevo/az alkalmassag igazolasara igenybe vett mas szervezet
rendelkezik az ajanlatteteli felhivasban meghatarozott alabbi szakemberekkel:

Alulirott

mint

Ennek igazolasakent a nyilatkozat mellekletet kepezi:
•

a szakemberek sajat keziileg alairt szakmai oneletrajzai, olyan reszletezettseggel,
hogy azok alapjan az alkalmassag minimumkovetelmenyei kozott eloirt feltetelek
meglete egyertelmiien megallapithat6 legyen;

•

a szakemberek vegzettseget es kepzettseget igazol6 dokumentumok, egyszerii
masolatban,

•

a szakemberek altai alairt, rendelkezesre allasi, valamint arra vonatkoz6
nyilatkozatai, hogy az eljarasba Wrteno bevonasar61 tudomassal bimak, teljes
bizonyit6 erejii maganokiratba foglalva.

•

Nyilatkozom, hogy nyertessegem eseten gondoskodok az adott szakember kamarai
regisztraci6jar61, illetoleg tudomassal birok arr61, hogy a regisztraci6 elmaradasa a
szerzodeskotestol val6 visszalepest jelenti, amelynek kovetkezteben a Kbt. 124.§
(4) bekezdese alapjan az ajanlatkero ez esetben a masodik legkedvezobb
aj anlattevovel kot szerzodest.

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)
(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
meghatalmazott kepviselo alairasa)

7. szamu melleklet
SZAKMAI ONELETRAJZ

Korabbi projektek ismertetese, kezdesi es
befejezesi idopontjai

20

Ellatott funkci6k es feladatok felsorolasa

~--------------------

Egyeb kepessegek: ............................................................................................................................ .

Szakertelem: ...................................................................................................................................... .

Jogosultsag eleresi utvonala:
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(sajat kezu alairas)

8. szamu melleklet
NYILATKOZAT
a szakember rendelkezesre allasarol

Alulirott

mint

a(z)
(szekhely:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) ajanlattev6/az alkalmassag igazolasara igenybe vett
mas szervezet altal ajanlott
szakember kijelentem, hogy tudomassal
birok arr61, hogy a fenti aj:inlattev6 a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6 szamu,
,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany ld6sek Otthonaban" cimii, az Eur6pai Uni6
altal tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyban kiirt kozbeszerzesi
eljaras soran a teljesiteshez ajanlott.
Kijelentem tovabba, hogy az ajanlat nyertessege eseten kepes vagyok dolgozni, es dolgozni
kivanok a szerz6des teljes id6tartama soran, az ajanlatban szerepl6 beosztasban
(feladatkorben), melyre vonatkoz6an az oneletrajzomat benyujtottak.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nines mas olyan kotelezettsegem a fent jelzett id6szakra
vonatkoz6an, amely a jelen szerz6desben val6 munkavegzesemet barmilyen szempontb61
akadalyozna.

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)
(sajatkezu al:iir:is)

El6ttiink, mint tanuk el6tt:
Alairas:

Al:iiras:

Nev:

Nev:

Lakcim:

Lakcim:

9. szamu melleklet
MEGHATALMAZAS

Alulirott

mint

a(z)
(szekhely:
ajanlattev6/alvallalkoz6/ az alkalmassag igazolasara
igenybe vett mas szervezet cegjegyzesre jogosult kepvisel6je ezennel meghatalmazom
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (szig.z.:
; sztil.:
; an.:
; lakcim:
hogy a(z) ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosit6
szamu, ,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany Id6sek Otthonaban" cimii, az Eur6pai
Uni6 altal tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsol6d6 kivitelezes" targyban keszitett
ajanlatunkat alairasavallassa el.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____!,

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(meghatalmazott alairasa)

(meghatalmaz6 cegjegyzesre jogosult
kepvisel6j enek alairasa)

El6tttink, mint tanuk el6tt:
Alairas:
Nev:
Lakcim:

Alairas:
Nev:
Lakcim:

10. sz. melleldet
NYILATKOZAT
a Kbt. 126. § (5) bekezdes szerint biztositekok rendelkezesre bocsatasarol

...........................................................................,

mint
a(z)
(szekheiy:
......................................................................................... )
ajaniattev6
szervezet
cegjegyzesre jogosult kepvisei6je a ,KMOP-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu,
,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany Idosek Ottbonaban" cimii, az Europai
Unio altai tarsfinanszirozott palyazatboz kapcsolodo kivitelezes" targyban kiirt
kozbeszerzesi eijaras soran az aiabbi nyiiatkozatot teszem.

Aiulirott

Ezuton
n y i I a t k o z o m, bogy

az igenyelt ei6Ieggei megegyez6 osszegu ei6Ieg visszafizetesi biztositekot Iegkes6bb az
ei6Iegbeker6 benyujtasanak id6pontjat6I rendeikezesre bocsatom.
Tudomasui veszem, hogy a biztositek az ajaniattev6kent szerz6d6 fei vaiasztasa szerint
6vadekkent az ei6irt penzosszegnek az ajaniatker6kent szerz6d6 fei fizetesi szamiajara torten6
befizetesevei (atutaiasavai), bank vagy biztosit6 altai vallalt garancia biztositasavai vagy
biztositasi szerz6des aiapjan kiallitott - keszfizet6 kezessegvallaiast tartaimaz6 koteiezvennyei teijesithet6.
Ezuton
n y i I a t k o z o m, bogy

a kikotOtt - afa es tartaiekkeret neikUli ellenszoigaltatas 3%-anak megfeiei6 merteku teljesitesi biztositekot a szerz6des hataiybaiepesenek id6pontjat6I rendeikezesre bocsatom.
Tudomasui veszem, hogy a biztositek az ajaniattev6kent szerz6d6 fel valasztasa szerint
6vadekkent az ei6irt penzosszegnek az ajaniatker6kent szerz6d6 fei fizetesi szamiajara t6rten6
befizetesevei (atutaiasavai), bank vagy biztosit6 altai vallalt garancia biztositasavai vagy
biztositasi szerz6des aiapjan kiallitott - keszfizet6 kezessegvallaiast tartaimaz6 koteiezvennyei teijesithet6.
Ezuton
n y i I a t k o z o m, bogy

a kikotOtt - afa es tartaiekkeret neikiili ellenszoigaitatas 3%-anak megfeiei6 merteku merteku
- jolteljesitesi biztositekot a szerz6des teijesitesenek id6pontjat6I rendeikezesre bocsatom.
Tudomasui veszem, hogy a biztositek az ajaniattev6kent szerz6d6 fei valasztasa szerint
6vadekkent az ei6irt penzosszegnek az ajaniatker6kent szerz6d6 fel fizetesi szamiajara t6rten6
befizetesevei (atutaiasavai), bank vagy biztosit6 altai vallalt garancia biztositasavai vagy
biztositasi szerz6des aiapjan kiallitott - keszfizet6 kezessegvallaiast tartaimaz6 koteiezvennyei teijesithet6.

Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)
(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeriien
meghatalmazott kepvisel6 alainisa)

11. sz. melleklet
NYILATKOZAT

a 310/2011 (XII.23.) Korm. rende1et 14.§ (8) bekezdese, va1amint a 17.§ (6) bekezdes szerinti
a gazdasagi es penziigyi es/vagy miiszaki es szakmai a1kalmassagi kovetelmenyeknek val6
c 1e1'
meg1e
esro"121
amennyiben alkalmassagat- v:ilasztasa szerint- nyilatkozattal kivanja igazolni.

Alulirott ...................... mint a .................................... (ajanlattevo megnevezese)
1 ) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (aJan
"
. ' 1attevo" sze'kheye
. ' 1attevot
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (aJan
nyilvantart6 cegbir6sag neve), ........................... (ajanlattevo cegjegyzekszama) neveben
kotelezettsegvallalasra jogosult ................. (tisztseg megjelolese) a ,KMOP-3.3.3-132013-0089 azonosito szamu, ,Napelemes rendszer kialakitasa a Szivarvany ldosek
Otthonaban" cimii, az Europai Unio altai tarsfinanszirozott palyazathoz kapcsolodo
kivitelezes" t:irgyban meginditott kozbeszerzesi eljarasban
nyilatkozom,
hogy ajanlatkero altai targyi eljaras ajanlatteteli felhivasaban eloirt gazdasagi es penziigyi,
va1amint miiszaki es szakmai alkalmassagi felteteleknek mindenben megfelelek.
Tudomasul veszem, hogy amennyiben az Ajanlatkeronek ketsege meriil fel jelen nyilatkozat
val6sagtartalmaval kapcsolatban, akkor a Kbt. 67.§ (1) bekezdese alapj:in felvilagositas keres
kereteben eloirhatja sz:imomra a megfe1elo igazolas benyujtasat.
Keltezes (helyseg, ev, h6nap, nap)

(cegjegyzesre jogosult vagy szab:ilyszeriien
meghatalmazott kepviselo al:iirasa)
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Amennyiben alkalmassagat - valasztasa szerint - nyilatkozattal kfvanja igazolni.

Amennyiben a mennyisegek termek, aru megnevezest tartalmaznak: A 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 26. § (6) bekezdeseben foglaltakra tekintettel
ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, amennyiben a kozbeszerzes targyanak egyertelmii
es kozerthet6 meghatarozasa szuksegesse tette meghatarozott gyartmanyu, eredetii, tipusu
dologra, eljarasra, tevekenysegre, szemelyre, szabadalomra vagy vedjegyre val6
hivatkozast, a megnevezes csak a targy jellegenek egyertelmii meghatarozasa erdekeben
tortent, es megnevezes mellett a ,vagy azzal egyenertekii" minden esetben ertend6.
Ajanlatker6 felhivja a figyelmet, hogy, egyenertekii dolog megajanlasa eseten az
egyenertekiiseget az ajanlattev6nek az ajanlataban igazolnia kell.
Klilon file-ban kerlil csatolasra az arazott koltsegvetes, kiviteli terv,
szakvelemeny, haztartasi meretii kiser6mii csatlakozasi engedely.

statikai

