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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., mint Ajánlatkérő nevében ezennel felkérem, hogy a 2018.
április 5. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak
szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.
Ajánlattételi határidő: 2018. április 13. 10.00 óra.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Ajánlatkérő neve: Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.
Telefon: +36-23520-553
E-mail: zsirkai.laszlo@erd.hu
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1)
bek, szerint)
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Az eljárás tárgya:
Az Érd, Ófaluban működő B-60 kat.sz. termálkút helyettesítő kutas felújítása, mely magában foglalja az
újonnan létesülő mélyfúrású kút építését és a meghibásodott szerkezetű, 800,0 m mélységű mélyfúrású kút
eltömedékeléssel történő felszámolását.
A szerződés teljesítésének határideje:
Szerződéskötéstől számított 3 hónap, előteljesítés lehetséges.
Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az
irányadóak.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

Ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlapcím):
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Ajánlatkérő neve: Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.
Telefon: +36-23520-553
E-mail: zsirkai.laszlo@erd.hu

2.

A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalásos nélküli közbeszerzési
eljárás, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés becsült
értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot.

3.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és
pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a
Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Az ajánlatkérő honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban
- az eljárást megindító felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton továbbítja ajánlattevők
részére - nyilvánosan közzéteszi az eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat.

4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Az Érd, Ófaluban működő B-60 kat.sz. termálkút helyettesítő kutas felújítása, mely magában foglalja
az újonnan létesülő, 1 db 900 m előirányzott talpmélységű, 320 l/p-es hévíz igénynek megfelelő,
búvárszivattyús termelési mód kiépítésével mélyfúrású kút építését és a meghibásodott szerkezetű,
800,0 m mélységű mélyfúrású kút eltömedékeléssel történő felszámolását.
A részletes feladatleírást és tervrajzokat a közbeszerzési dokumentumok jogerős vízjogi létesítési
engedélyezési terve tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal
egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
CPV: 45255110-3 (Kutak építési munkái)

5.

A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják: vállalkozási szerződés

6.

Annak feltüntetése, ha a keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: -

7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Szerződéskötéstől számított 3 hónap, előteljesítés lehetséges.
8.

A teljesítés helye:
2030 Érd, Ófalu, a helyettesítő termálkút létesítése a 24601 Hrsz. ingatlanon, a meghibásodott
szerkezetű mélyfúrású kút eltömedékelése a 055 Hrsz ingatlanon történik.

9.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást önkormányzati költségvetési forrásból biztosítja.
A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű
előleg kifizetését kérheti a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését
követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.
Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.
Nyertes ajánlattevő az előleggel a számlákban köteles elszámolni az alábbiak szerint:
a felvett előleg 15 %-ával köteles elszámolni az I. részszámla terhére,
a felvett előleg 10 %-ával köteles elszámolni a II. részszámla terhére,
a felvett előleg 5 %-ával köteles elszámolni a végszámla terhére.

-

Az előleg a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, forintban
(HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
-

alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései,
továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint.

Ajánlatkérő részszámlázást biztosít.
A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla (az esetleges előlegszámlát nem számítva)
benyújtásának lehetősége biztosított. A számlák kifizetése a kézhezvételétől számított 30 napon belül
történik.
Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés
során 3 darab számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége
biztosított az alábbiak szerint:
-

1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az
ÁFA nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;

-

2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 65 %-ának megfelelő összegről a
helyettesítő termálkút 100 %-át elérő megvalósult teljesítése esetén, sikeres műszaki átadásátvételt követően.

-

végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 10 %-ának megfelelő összegről a
meghibásodott szerkezetű, mélyfúrású kút eltömedékelési munkáinak befejezését követően.
A végszámla benyújtásának feltétele tehát a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak
összes melléklete szolgáltatása, a jogerős használatbavételi engedély átadása, a munkaterület
rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban megrendelőnek történő birtokba adása, és
ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti költségátalányt
fizet.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Áfa törvény rendelkezései alapján a beszerzés tárgyát
képező kivitelezési munkákra vonatkozóan fordított ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn, amely
körülményt a kivitelezési munkákra vonatkozó ellenszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan a
szerződés teljesítése során figyelembe kell venni. (2007. évi CXXVII törvény 142. §)
Irányadó jogszabályok:
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény
• a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
• a Mélyfúrású Biztonsági Szabályzatról szóló 6/2010. (VII.30.) NFM rendelet
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: 11. Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy a
két munkaterületen folyó munkát időben össze kell hangolni.
12. Az ajánlatok értékelési szempontja:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány szerinti értékelési szempont.
Részszempont

Súlyszám

1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

70

2.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember MV-VZ jogosultság
megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 60
hónapig.
A legkedvezőbb megajánlás 60 hónap, ennél több hónapban történő
megajánlásra ajánlatkérő többletpontot nem ad.
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A nettó ajánlati ár átalányár, az árazott költségvetés főösszesítőjének összesen sorában szereplő
nettó összeget kell tartalmaznia. Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden
járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és
illetékek, stb.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie,
vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt.
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez
lehet.
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont.
A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát
adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított
arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
1. részszempont - Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra
(legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében az fordított arányosítás elvét alkalmazza, a
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordított arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatójának, KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.
december 21.) 1. sz. mellékletének 1. b) pont ba) alpontja) szerint számolja ki a pontszámokat. Az
értékelés módszere képlet alapján:

P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog
használni a pontszámítás során).
2. részszempont - A teljesítésbe bevonni kívánt szakember
Az ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad,
a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016.12.21.) szerinti egyenes
arányosítás módszere tartalmazza. A legalacsonyabb adható pontszám 0 (nulla).
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:
P = (Avizsgált /Alegjobb ) × (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (Amennyiben ezen érték magasabb, mint 60, úgy
Ajánlatkérő a továbbiakban is a „60” értékkel számol)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredményezne (ehhez
Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Pontazonosság esetén
ajánlatkérő addig a tizedesjegyig kerekít, ahol már különbség tapasztalható az ajánlatok között. Ebben
az esetben minden ajánlat vonatkozásában alkalmazandó a különbséget eredményező tizedesjegyig
történő kerekítés.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban legkedvezőbb
szintje 60 hónap. A 60 hónap feletti megajánlások esetén a maximális 10 pont adható.
Ajánlatkérő a felolvasólapon 0 és 60 hónap közötti tapasztalatot értékeli. Az értékelési szempont
szerinti értéket (hónap) ajánlatkérő a felolvasólapon egész számban kéri megadni. Továbbá
ajánlatkérő a felolvasólapon kéri rögzíteni azon szakember nevét is, mely szakember szakmai
tapasztalata az ajánlattevő értékelési szempont szerinti megajánlásának alapját képezi.

Csak olyan szakember tekintetében értékelhető tapasztalat, aki rendelkezik a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. sz.
mellékletében foglaltak szerint.
A teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata összesített értéket ezen előírások
figyelembevételével kell az ajánlatban – a felolvasólapon – megadni.
Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik előírt területen szerzett tapasztalattal, a
felolvasólapon a „0” érték kell, hogy szerepeljen, tekintettel arra, hogy a bemutatott szakember
többlettapasztalattal nem rendelkezik. Amennyiben a szakember nem rendelkezik 0 – 60 hónapig tartó
szakmai tapasztalattal, abban az esetben – a képlet alkalmazása nélkül - 0 pont adható.
Amennyiben ajánlattevő az adott értékelési szempontra több szakembert jelöl meg, ajánlatkérő
ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy
ezáltal ajánlata többváltozatú ajánlatnak minősül.
Ezek alapján a fenti értékelési szempontra kizárólag egy szakember jelölhető. Ajánlattevőnek
ajánlatában egyértelműen fel kell tüntetnie azt a személyt (szakember megnevezése, az érintett
értékelési szempont), akinek a szakmai tapasztalatát az adott értékelési alszempont kapcsán
figyelembe kell vennie Ajánlatkérőnek.
Ajánlatkérő az értékelés során a teljes hónapot veszi figyelembe. Ennek okán az ajánlathoz csatolandó
önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap pontossággal kell feltüntetni. Az időben párhuzamos
projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe. A tapasztalatra vonatkozó
megajánlás vonatkozásában ajánlatkérő rögzíti, hogy naptári hónapot vesz figyelembe. Így például a
2000.01-2000.02-ig tartó tapasztalat kapcsán figyelembe vehető megajánlás 2 hónap.
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni szükséges a 3. értékelési részszempont kapcsán bemutatott
szakember vonatkozásában a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát (9. számú melléklet),
melyet olyan módon szükséges benyújtani, hogy abból az értékelési szempontra vonatkozó megajánlás
ellenőrizhető legyen, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. (10. számú
melléklet).
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig
ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) és m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az
eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb)
alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Alvállalkozó vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró
okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal,
igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró
okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. §-a alapján.
14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a
megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági
követelményt.
15. Ajánlattételi határidő:
2018. április 13. 10.00 óra.
16. Az ajánlat benyújtásának címe:
2030 Érd, Alispán u. 2. I. emelet Titkárság
17. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja.
18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
2030 Érd, Alispán u. 2. I. emelet Titkárság
2018. április 13. 10.00 óra.
Ajánlatkérő a bontási eljárás során megfelelően alkalmazza a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6)
bekezdését.
Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
20. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információ:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és
szerződéstervezetekben részletezettek szerint:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevőt késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési
kötelezettség terheli, amennyiben a késedelemért felelős. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem
minden napja után naptári naponként a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, minden megkezdett naptári napra,
maximális mértéke 30 nap késedelemnek megfelelő összeg. A 30 napot meghaladó késedelem esetén

Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a
meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan okból,
amiért felelős -, akkor Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér
alapja a nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke, a kötbéralap 15 %-a.
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill.
elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva a jogszabályokban
foglaltak szerinti mértékben jótállásra köteles.
21. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott?
Nem.
22. Egyéb információk:
1. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban
akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági
szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6)
bekezdésére vonatkozóan. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.
3. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk
ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat;
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) – (8) bekezdéseire, továbbá az ajánlathoz
csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalommal.
5. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők
tekintetében.
6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és
a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően
elkészítenie és benyújtania:
 az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen;
 az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére
egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult
kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében
szükséges;
 az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
 az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az eredetivel
mindenben megegyező 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben 1 db CD-t
kérünk az ajánlathoz mellékelni);
 a papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó;
 az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)

erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni;
 a zárt csomagon „Ajánlat – „Termálkút helyettesítő kutas felújítása”, valamint: „Csak
közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell
feltüntetni.
7. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
9. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 9.00-15.00 óra között,
pénteken 9-13.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között lehet
leadni előzetes egyeztetéssel.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot
aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás
mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát.
Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű
másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.
11. Az ajánlathoz (alapajánlat és alternatív ajánlat) árazott költségvetést kell csatolni, mely
tartalmazza a főbb munkaműveleteket, vizsgálatokat, azok díjait és az anyagárakat.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot
(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. A Kbt. 71. § (6) bekezdése
szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
13. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani.
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is köteles elfogadni.
14. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
15. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is
benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
16. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint
kell eljárni.
17. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében
a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat
kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott
devizára az ajánlattevő saját központi bankja által, az ajánlattételi felhívás megküldésének
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
18. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
19. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
20. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart.
21. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt
felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 10.000.000,- Ft/káresemény, 50.000.000,-



22.

23.
24.

25.

Ft/év mértékű építési-szerelési felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező
felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt
szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a
szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni
fog.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott
értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az
eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik
elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
13. §]

26. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésére, amely a következőt
tartalmazza: ”Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem
haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében
való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.”
23. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2018. április 5.

ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1.

A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

1.1.

A dokumentáció a következő részekből áll:
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
SZERZŐDÉSTERVEZET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
MŰSZAKI LEÍRÁS
+ önálló mellékletben a műszaki dokumentáció

1.2.

Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a
dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata,
hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az
ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be
minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is
befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1.3.

Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük,
amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem
készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó),
vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak
részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt
szolgáltatások céljára.

2.
2.1.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon
szerezhet:
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.
Telefon: +36-23520-553
E-mail: zsirkai.laszlo@erd.hu

2.2.

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk.
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a fenti faxszámra vagy e-mail
címre küldjenek visszajelzést!

2.3.

A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet
adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a
gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az
arra jogosulthoz kerüljön.

3.

ELŐZETES VITARENDEZÉS

3.1.

A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:
Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.
Telefon: +36-23520-553
E-mail: zsirkai.laszlo@erd.hu

4.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

4.1.

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös
ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

4.2.

A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a
nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

4.3.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második
helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.

4.4.

Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;

a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.

4.5.

Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon – ha:
 a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

4.6.

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4.7.

A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek,
illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

4.8.

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.
Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

5.

TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes kormányhivatal
munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást.
Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Érdi Kirendeltség

2030 Érd, Budai út 24.
Telefonszám: 06 23 362 916
Környezetvédelem:
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
Cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 270
Telefonszám: 06 1 485 6900
Telefaxszám: 06 1 485 6903
Honlap: www.kormányahivatal.hu/hu/pest
Email: pest@pmkh.hu
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Email: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Telephelyek:
1051 Budapest, Arany János u. 6–8.
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
1054 Budapest, Hold u. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1200
E-mail: info@emmi.gov.hu
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Ügyfélszolgálati iroda: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: +36 1 795 4755
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Munkavédelmi Bizottság: mvbizottsag@ngm.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.,
cégjegyzékszám: 13-09126135; statisztikai számjel: 14631443-6420-113-13; adószám: 14631443-2-13)
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) képviseletében: Zsirkai László ügyvezető,
másrészről a ……….. (székhely……………..., adószám: ……………., pénzforgalmi számlaszám:
……………., cg.: …………; képviseletében: ………….ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban:
Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények
Megrendelő a Kbt. III. része (nemzeti eljárásrend) szerint, a Kbt 115. § alapján nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le „Termálkút helyettesítő kutas felújítása” tárgyában. Jelen szerződés célja a meglévő termálkút
minden szerepének átvállalását biztosítani tudó új kút megfúrása és kiépítése, valamint a meglévő,
meghibásodott kút eltömedékelése.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adó Vállalkozó lett, akivel
Megrendelő az alábbi szerződést köti.
1. A szerződés tárgya
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a közbeszerzési eljárás dokumentumai
(különösen műszaki leírás), ill. jelen szerződés tartalma szerint Érd, Ófaluban, a 055 hrsz-ú
külterületi ingatlanon működő, meghibásodott szerkezetű mélyfúrású kút eltömedékeléssel történő
felszámolását és újonnan létesülő, 900 m előirányzott talpmélységű, 320 L/perc üzemszerűen
kitermelhető vízhozamú, mélyfúrású kút építését a 2030 Érd, 24601 hrsz-ú ingatlanon
eredményfelelősséggel, hiány-, és hibamentesen. Vállalkozó feladatát képezi mindaz a kivitelezési
munka, mely a műszaki leírásban található. A munka vízjogi létesítési engedélyköteles, a
tömedékelési munkálatokat a vízjogi megszüntetési engedélyezési tervdokumentáció alapján kell
végrehajtani. Vállalkozó feladata a két kivitelezési munka időbeli összehangolása.
2. Vállalkozó köteles első lépésben az új kút megfúrását elvégezni és később, annak bekötése után
Vállalkozó elvégzi a meglévő kút szakszerű felszámolását is. Vállalkozó a munkát I. osztályú
minőségben, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak I. osztályú
anyagokat használhat fel.
3. A teljesítéshez szükséges valamennyi szükséges alapanyag, eszköz, szakember, stb. biztosítása a
Vállalkozó kötelezettsége.
4. A beépített anyagok minőségét igazoló dokumentumokat a Vállalkozó a kivitelezési tevékenység
során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás átvételi eljárás során hiánytalanul
átadni. Ez utóbbi az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó akkor teljesít hibátlanul, ha a megvalósult eredmény
kielégíti az azzal kapcsolatban a közbeszerzési műszaki leírásban, a tervekben, engedélyekben, a
jogszabályokban, továbbá a jelen szerződésben megfogalmazott valamennyi követelményt és
alkalmas a rendeltetésszerű használatra.
6. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a
jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak.
7. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha az alvállalkozói által végzett munkákat
saját maga végezte volna el. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozóért a Ptk. vonatkozó szabályai
szerint felel.
8. Vállalkozó megajánlásai a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján alkalmazott legjobb ár-érték
arány szerinti értékelési szempontok figyelembevételével.

Részszempont
1.

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

2.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember MV-VZ jogosultság
megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 60
hónapig.
A legkedvezőbb megajánlás 60 hónap, ennél több hónapban történő
megajánlásra ajánlatkérő többletpontot nem ad.

Súlyszám
…….
…… hónap
……….
szakember
neve

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése
1. Szerződő felek a vállalkozói díj összegét (egyösszegű nettó ajánlati ár) nettó ……………… + Áfa
azaz ……………………forint+áfa összegben állapítják meg, mely átalánydíj. Az Áfa mértékére,
elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. Az Áfa törvény
rendelkezései alapján a beszerzés tárgyát képező kivitelezési munkákra vonatkozóan fordított ÁFA
fizetési kötelezettség áll fenn, amely körülményt a kivitelezési munkákra vonatkozó ellenszolgáltatás
teljesítéséhez kapcsolódóan a szerződés teljesítése során figyelembe kell venni. (2007. évi CXXVII
törvény 142. §)
1. A vállalkozói díj alapja a vállalkozó ajánlata.
2. Felek az átalánydíj jogi tartalmával tisztában vannak.
3. Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés
tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy – jelen szerződés aláírásával
kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és
annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel
kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) és a haszonra is
fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul
lemond. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával
kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
4. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdésével összhangban – Vállalkozó ilyen tartalmú, legkésőbb az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül megtett bejelentését követően a teljes
ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegig előleget biztosít. Az előleg összege a vállalkozói
díjba beleszámít.
5. Vállalkozó az előleggel a számlákban köteles elszámolni az alábbiak szerint:
- a felvett előleg 15 %-ával köteles elszámolni az I. részszámla terhére,
- a felvett előleg 10 %-ával köteles elszámolni a II. részszámla terhére,
- a felvett előleg 5 %-ával köteles elszámolni a végszámla terhére.
6. A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a sikeres műszakiátadás átvételt és a teljesítésigazolást követően kiállított számla alapján az alábbiak szerint:
-1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az
ÁFA nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
-2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 65 %-ának megfelelő összegről a
helyettesítő termálkút 100 %-át elérő megvalósult teljesítése esetén, sikeres műszaki átadásátvételt és a munkaműveletek megfelelőségét igazoló mérések, vizsgálatok eredményes
befejezését követően,
-végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 10 %-ának megfelelő összegről a
meghibásodott szerkezetű, mélyfúrású kút eltömedékelési munkáinak befejezését követően.
A végszámla benyújtásának feltétele tehát a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak
összes melléklete szolgáltatása, a jogerős használatbavételi engedély átadása, a munkaterület
rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban megrendelőnek történő birtokba adása, és
ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
7. Megrendelő a Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. (1142 Budapest, Rákospatak u. 79/b.)
geofizikai és kútdiagnosztikai vizsgálatainak mérési eredményeit fogadja el, ezért Vállalkozó
köteles a Geo-Log Kft. mérési eredményeit a kivitelezés során és annak befejezését követően
Megrendelő részére átadni.

8. Amennyiben a szerződés a teljesítés előtt bármilyen okból megszűnik, a Vállalkozó köteles
haladéktalanul az el nem számolt előleg összegét a Megrendelőnek visszafizetni. Az esedékesség
napja a szerződés megszűnésének napja.
9. Megrendelő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.
9. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű (rész)teljesítést követően 30 napon belül
átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései,
továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint.
10. Vállalkozó az elvégzett munkákat a Megrendelő és képviselője (műszaki ellenőr) teljesítésigazolása
alapján számolhatja el. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult: Zsirkai László ügyvezető.
11. A végszámla a hiány-, és hibamentes teljesítést igazoló sikeres és eredményes átadás-átvételi eljárás
lezárását követően nyújtható be. Felek rögzítik, hogy a számla teljesítésigazolása, ill. kifizetése nem
eredményezi a számlában foglalt munka átvételét. A kivitelezést a felek az átadás-átvétel
szempontjából oszthatatlannak tekintik.
12. A számla kifizetésének feltétele, hogy vállalkozó átadja a beépített anyagok és szerkezetek
műbizonylatait és minőségi tanúsítványait, valamint az építési törmelék (hulladék) elhelyezésének
bizonylatait.
13. A műszaki teljesítésigazolás kiállítására független mérnök, műszaki ellenőr jogosult, mely a
Megrendelő teljesítésigazolásának alapja.
14. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles a Ptk-ban meghatározott (6:155.§ (1) bekezdés), és a
késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról
szóló 2016. évi IX. törvény 3. § alapján előírt mértékű költségátalányt megfizetni.
15. A számlákat a hatályos jogszabályok szerint kell Vállalkozónak kiállítani, egy eredeti és két másolati
példányban.
16. Az ajánlatkérő önkormányzati forrásból kívánja az ellenszolgáltatást biztosítani.
3. Szerződési biztosítékok
1. Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha bármely jelen szerződésben foglalt határidőt –
neki felróhatóan – elmulasztja.
2. Vállalkozót késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben
a késedelemért felelős. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napja után naptári
naponként a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, minden megkezdett naptári napra, maximális mértéke 30
nap késedelemnek megfelelő összeg. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási
kötbérfizetésre lesz kötelezett.
3. Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amennyiben a szerződés teljesítése meghiúsul - olyan
okból, amiért felelős. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér
mértéke, a kötbéralap 15 %-a. Különösen – de nem kizárólagosan - megalapozza a meghiúsulási
kötbér megfizetését, ha a szerződéstől a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból eláll.
4. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni.
5. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett
munka vonatkozásában 12 hónap mértékű általános (teljes körű) jótállást vállal, mely kiterjed a
vízhozamra és a kútszerkezetre is. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával
kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan:
- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat,
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
- a szükséges karbantartás hiánya
miatt következett be, feltéve ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről a Megrendelő
az átadás-átvételi eljárás során kifejezetten tájékoztatást kapott. Vállalkozó hibás teljesítéséért
történő helytállási kötelezettségének időtartama alatt a hiba bejelentésétől számított 2 napon belül
köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan
munkát végezni.

6. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan a neki felróható
károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőt, vagy harmadik személyt sújtotta.
4. Teljesítési határidő
2. Megrendelő jelen szerződés végső teljesítési idejét a szerződéskötéstől számított 3 hónap
időtartamban határozta meg. A teljesítés során a fenti határidőtől vállalkozó előteljesítéssel szankció
nélkül eltérhet. A műszaki és pénzügyi ütemtervben rögzített határidő túllépése esetén a megrendelőt
késedelmi kötbér felszámítása illeti meg.
3. A kötbér összegét megrendelő külön számlával kiszámlázza Vállalkozó felé és annak értékét
beszámítja Vállalkozó esedékes követelésébe amennyiben a Kbt. rendelkezéseiben foglalt feltételek
teljesülnek.
4. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a
befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több
munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a
határidő betartása. A határidő módosulásához a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása
szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az
évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is –
elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére.
5. Vállalkozó biztosítja a kivitelezés megvalósításához szükséges erőforrásokat, beleértve az esetleges
lemaradások megszüntetéséhez szükséges ráfordításokat (többletlétszám, műszakszám, stb.) továbbá,
megfelelő műszaki létszámmal és koordinációval azt, hogy az alvállalkozók egymással összhangban
a lehető legnagyobb hatékonysággal dolgozhassanak. A Szerződés aláírásával a Vállalkozó
megerősíti és garantálja, hogy az összes olyan erőforrás, amelyet a szóban forgó munka
kivitelezéséhez rendelkezésre kell bocsátania, a rendelkezésére áll.
6. Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő
gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.
5. A munkaterület átadása, munkavégzés
1. A munkaterületet a Megrendelő a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül adja át
vállalkozónak.
2. Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdésétől naprakészen elektronikus építési naplót vezetni a
191/2009. (IX.15.) Korm. r. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.
3. Felek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a
munkavégzés helyére az anyag és fúróberendezés szállítása megoldható és a munkavégzés a
tényleges munkavégzés helyén megkezdhető, továbbá minden szükséges dokumentum, engedély
Vállalkozó rendelkezésére áll.
4. A munkaterület átadását Felek kötelesek jegyzőkönyvben rögzíteni, tekintettel arra, hogy a
munkaterület átadása a Vállalkozó számára rendelkezésre álló teljesítési időt megnyitja.
5. A Vállalkozó energiaigényét elsődlegesen saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem
köteles.
6. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, közlekedési előírások,
a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a
Megrendelő ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi
épségében ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.
7. Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezést végző személyi állomány és a berendezés egyaránt megfelel
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben meghatározott követelményeknek.
8. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát az MSZ 22116:2002 jelzetű nemzeti szabványnak és a
Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról szóló 6/2010. (VII.30.) NFM rendeletnek megfelelően végezni.
9. Vállalkozó kijelenti, hogy beépítésre kerülő anyagok megfelelőségi nyilatkozattal, származási
bizonylattal és adott esetben minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, melyeket Vállalkozó köteles
Megrendelő részére átadni.
10. Vállalkozó köteles független, a Megrendelő által elfogadott szakcég méréseivel igazolni a
munkaműveletek
megfelelőségét
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vizsgálatsorozat stb.), mely dokumentumokat köteles csatolni az elektronikus építési napló
mellékleteként.
Vállalkozó teljesítése akkor minősül műszakilag hibamentesnek, ha:
 az újonnan fúrt kút homokmentesen biztosítja a jelen szerződésben meghatározott elvárt
vízhozamot, de legalább a vízadó rétegből kitermelhető maximumot,
 a beépített kútszűrők teljes hosszuk legalább 75 %-ában működnek,
 a kúthatékonyság (víztermelési együttható) eléri a 75 %-ot,
 a kúttalp tiszta,
 az elkészült mélyfúrású kút működőképességét, a kitermelt víz homokmentességét Vállalkozó
mérési eredményekkel és üzempróbával igazolta,
 a kút vízföldtani naplója - amely a kút megvalósulási tervdokumentációja - teljes körűen
kiállításra (vízkémia, kútdiagnosztika, geofizika, geodézia stb.) és a Megrendelő részére átadásra
kerül,
 az elkészült kútról Vállalkozó kúttáblát készíttetett és azt, valamint az üzemeltetési útmutatót, a
kezelési, karbantartási utasítást átadta a Megrendelő részére.
Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot és a fúróiszapot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni,
és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.
Megrendelő képviselője jogosult a kiszállításokat ellenőrizni, illetve ellenőriztetni. A kiszállításokról
szállítólevelet kell kiállítani, amelynek egy példányát az elszámoláshoz kell csatolni a hulladék
átvételi bizonylattal együtt.
Vállalkozó köteles mindenféle előírt bejelentési kötelezettségének időben, maradéktalanul eleget
tenni.
Ha a munkaterületen és az igénybevett szállítási útban Vállalkozó vagy a vele szerződéses
kapcsolatban lévő alvállalkozók, beszállítók (akár szándékosan akár véletlenül) kárt okoznak,
(beleértve az őrzési hiányosságokat is), annak következményei a Vállalkozót terhelik. Vállalkozó
köteles a kárt azonnal, feltétel nélkül és teljes értékben megtéríteni vagy az eredeti állapotot azonnal
helyreállítani.
A teljesítés során elkészített (ha van ilyen) szerzői jogi oltalom alá eső alkotáson (terveken) a
Megrendelő kizárólagos, térben, időben, egyéb módon korlátozás nélküli, harmadik személynek is
átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed a terv átdolgozására is.
6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel

1. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik
jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek
ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az
építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:
Megrendelő részéről:
Vállalkozó részéről:

Zsirkai László ügyvezető
…………….. ügyvezető

2. A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr
igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai: ……………., kamarai nyilvántartási száma:
………….., telefonszám: …………….. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el a
teljesítés során.
3. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
4. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2
munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
5. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek
eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.
7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás
1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés
formájában, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásban értesíteni. Megrendelő
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köteles az átadás-átvételi eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatni, az ott meghatározott
jogkövetkezmények terhe mellett.
Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, a mérési, vizsgálati eredményeket, a
kúthatékonyságot és jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok
listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely
nem haladhatja meg összességében az 5 munkanapot.
A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a
Megrendelőt, aki a tárgyi munkánál ezt ellenőrzi– megfelelőség esetén – átveszi, és a sikeres átadásátvételi eljárás lezárásáról jegyzőkönyvet készít.
A technológiai berendezések vonatkozásában az átadás-átvételi eljáráson a felek ellenőrzik, hogy
azok a vonatkozó paramétereknek megfelelnek-e, és ellenőrzik az üzemszerű működést és a kitermelt
víz homokmentességét (üzempróba). Amennyiben valamely technológiai berendezés be-, vagy
felszereléshez, üzembe helyezéséhez engedély, előzetes vizsgálat vagy más feltétel szükséges, ennek
biztosítása, beszerzése, lebonyolítása, stb, valamint az ezzel felmerülő költségek fedezése a
Vállalkozó kizárólagos költsége. Az üzempróba vonatkozásában a tenderdokumentáció vonatkozó
pontjai irányadóak.
A Vállalkozó a Ptk. szerinti utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az
utófelülvizsgálatot a Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 1 év elteltét követően.
Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, személyekkel.
8. Vegyes és záró rendelkezések

1. Jelen szerződést a felek a teljesítésig kötik.
2. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vállalkozási ill. kivitelezési szerződésre vonatkozó
szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:
3. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől ha:
a. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul;
vagy
b. a Vállalkozó a vele szembeni csődeljárás során fizetési halasztásban részesül; vagy
c. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a
cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
d. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul;
e. a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződésben megjelölt bármely határidőt a következményekre
történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan
elmulaszt;
f. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és
emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy
g. Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak.
4. A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.
5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződéstől elállni- ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
6. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan - a
munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás
átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van
arról, hogy a beruházás ún. idegen területeket érint.
7. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 26.§-ban meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt, melynek mértéke és
terjedelme 10 millió Ft/káresemény és 50 millió Ft/év. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás
hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja. Vállalkozó köteles a fenti biztosítását a teljesítésig a
projekt vonatkozásában fenntartani. Fenntartás alatt értik a felek az időbeli megszakítás nélküli

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

biztosítás meglétét - amennyiben az összeghatároknak megfelel – függetlenül attól, hogy a biztosító
személye megváltozik-e a szerződés hatálya alatt. Ez utóbbi nem minősül jelen
szerződésmódosításának.
E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Vállalkozó a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi jogi személy, amely megfelel
a következő feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja alapján meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető.
b) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.
c) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a fenti bekezdésekben szereplő feltételek
fennállnak.
Megbízott nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja
kapcsán tett nyilatkozatát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, mely melléklet jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták
eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos
illetékességét.
Jelen szerződés csak a Kbt. 141.§ alapján módosítható.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne,
akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így
különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy
közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely
kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés mindkét fél aláírásra és
kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén
érvényes.

16. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,
helybenhagyólag aláírják.
Kelt:
…………………………………………….
Megrendelő

…………………………………………….
Vállalkozó

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK AZ AJÁNLATHOZ
CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN
Oldalszám
Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet)
Felolvasólap (2. sz. melléklet)
Ajánlati nyilatkozat (3/A 3/B. sz. melléklet)
Ajánlati nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. alapján (4. sz. melléklet)
I.
FEJEZET:
KIZÁRÓ
OKOKKAL
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK

KAPCSOLATBAN

ELŐÍRT

Nyilatkozat kizáró okok hatálya alatt nem állás vonatkozásában (5. sz. melléklet)
II. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK:
III. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő
cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró
képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. (6. sz.
melléklet)
Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén)
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok
és a vezető között;
- a számlázás rendjét.
Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről (7. sz. melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzésről (8. sz. melléklet)
Szakmai önéletrajz (9. sz. melléklet)
Rendelkezésre állási nyilatkozat (10. sz. melléklet)
Árazott költségvetés
IV. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)
V. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

ÁLTAL

BECSATOLNI

KÍVÁNT

önálló
mellékletben

+ Ajánlat papír alapú példánya scannelve elektronikus adathordozón 1 példányban
(CD, DVD, Pendrive, stb.)
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

NYILATKOZATMINTÁK AZ AJÁNLATHOZ
CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN

2.1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(önálló ajánlattétel esetén)
1. Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:

Fax:

Kapcsolattartó:
E-mail:
2. Ajánlattétel tárgya: „Termálkút helyettesítő kutas felújítása”
3. Ajánlat:
Részszempont
1.

Ajánlat:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

nettó……. Ft

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez ………hónap
2.

szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 60 hónapig.

……………

A legkedvezőbb megajánlás 60 hónap, ennél több hónapban történő

szakember

megajánlásra ajánlatkérő többletpontot nem ad.

neve

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

2.2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(közös ajánlattétel esetén)
1. Közös ajánlattevők
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:

Fax:

Kapcsolattartó:
E-mail:
Tagok adatai (név, székhely):
Tagok adatai (név, székhely):
2. Ajánlattétel tárgya: „Termálkút helyettesítő kutas felújítása”
3. Ajánlat:

Részszempont
1.

Ajánlat:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

nettó……. Ft

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez ………hónap
2.

szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0-tól 60 hónapig.

……………

A legkedvezőbb megajánlás 60 hónap, ennél több hónapban történő

szakember

megajánlásra ajánlatkérő többletpontot nem ad.

neve

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

3/A. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN1
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott2 képviselője az Érdi Városfejlesztési és
Szolgáltató Kft., mint Ajánlatkérő által „Termálkút helyettesítő kutas felújítása” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben
meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.
A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy
ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően a felhívásban megjelölt időpontig
fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

Az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Valamennyi
ajánlattétellel érintett rész tekintetében nyilatkozni kell.
2
Kérjük aláhúzással jelölni!
1

3/B. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________(székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott3 képviselője az Érdi Városfejlesztési és
Szolgáltató Kft., mint Ajánlatkérő által „Termálkút helyettesítő kutas felújítása” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk


a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
……………………………………vállalkozásnak4 minősül /



nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény hatálya alá5.
III.

Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat
papír alapú példányával mindenben megegyezik.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

Kérjük aláhúzással jelölni!
mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.
5
A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
3
4

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________ (székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott6 képviselője az Érdi Városfejlesztési és
Szolgáltató Kft., mint Ajánlatkérő által „Termálkút helyettesítő kutas felújítása” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni
kívánt alvállalkozókról.
I.
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján7, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe8:
A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog
igénybe venni

II.
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján9, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1.
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert
alvállalkozókat veszem igénybe:

Alvállalkozó neve, címe, adószám

A közbeszerzés azon része/részei,
amelynek teljesítését az alvállalkozó
fogja végezni

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott képviselő
aláírása)
Kérjük aláhúzással jelölni!
Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni.
8
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
9
Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a
részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
6
7

5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt nem
állás vonatkozásában

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................)
ajánlattevő
szervezet
cégjegyzésre jogosult képviselője az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., mint
Ajánlatkérő által „Termálkút helyettesítő kutas felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:
I.
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q)
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
II.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy cégünk, mint ajánlattevő a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.
III.
Alulírott ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom,
hogy cégemet 10
- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.
Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy11
-

az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy
rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról12:

Megfelelő válasz aláhúzandó!
Megfelelő válasz aláhúzandó!
12
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja
szerint tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati
jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében
meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt
10
11

neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________13
vagy
-

nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont
ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

13

százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
Szükség esetén bővíthető!

6. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS
Alulírott ____________________, mint a(z) ________________________________________ (székhely:
______________________________) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet

cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ____________________

(szig.z.: __________; szül.: __________; an.: __________; lakcím: ______________________________),
hogy a „Termálkút helyettesítő kutas felújítása” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
______________________________
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

______________________________
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

7. számú melléklet
NYILATKOZAT
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre
jogosult képviselője az „Termálkút helyettesítő kutas felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás
során az alábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás egyéb
információkban foglalt, az alább részletezett mértékű munkára vonatkozó felelősségbiztosítással a
szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok, az alábbiak szerint
legalább 10.000.000,- Ft/káresemény, 50.000.000,- Ft/év mértékű építési felelősségbiztosítás.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés
időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő
felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

8. sz. melléklet
Nyilatkozat változásbejegyzésről
Alulírott
___________________________________________
mint
a(z)
________________________________ (székhely:__________________________________)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott14 képviselője az Érdi Városfejlesztési és
Szolgáltató Kft., mint Ajánlatkérő által „Termálkút helyettesítő kutas felújítása” tárgyban
indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint. nyilatkozom a változásbejegyzés
vonatkozásában
Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás15
Vagy
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban16
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

Kérjük aláhúzással jelölni!
Megfelelő válasz aláhúzandó!
16
Megfelelő válasz aláhúzandó!
14
15

9. számú melléklet
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év-év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ
TAPASZTALATISMERTETÉSE17
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Korábbi tapasztalat ismertetése,
KEZDÉSI és BEFEJEZÉSI időpontjai (évhónap pontossággal)

Ellátott munkakör és
feladatok felsorolása,
olyan részletességgel, hogy
abból az ÉRTÉKELÉSI
SZEMPONT SZERINTI
megajánlás ellenőrizhető
legyen

Szakmai
tapasztalat
hónapokban18

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINT ÖNÁLLÓAN
ÉRTÉKELÉSRE KERÜLŐ TAPASZTALAT ÖSSZESEN
MUNKAHELYEK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év-év)

EGYÉB
17
18

A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető
Ajánlatkérő naptári hónapokat vizsgál.

Munkahely megnevezése / Beosztás

…

Jogosultság elérési útvonala (amennyiben releváns): ....................................................................
Jogosultság megszerzésének dátuma (amennyiben releváns): ......................................................

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

_________________________
(saját kezű aláírás)

10. számú melléklet
NYILATKOZAT
a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról

Alulírott ____________________ mint a(z) ____________________ (székhely:
______________________) ajánlattevő a teljesítésbe igénybe vett gazdasági szereplő 19 által a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy az Érdi
Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., mint Ajánlatkérő által „Termálkút helyettesítő kutas
felújítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során.
Kijelentem továbbá, hogy nyertesség esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a
szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkörben), melyre
vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amely az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés teljesítésében való
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(szakember saját kezű aláírása)

19

Kérjük aláhúzással jelölni!

MŰSZAKI LEÍRÁS

Közbeszerzési műszaki leírás
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

Külön fájlban kerül csatolásra az árazatlan költségvetést magába foglaló műszaki leírás.
A műszaki leírás az értesítésben megadott linkről letölthető és postai úton is
megküldésre kerül.
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