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Száma: 5-97/2013.   

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 
 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2013. november 27-én du. 16 órai kezdettel 
a Művelődési Központ Színháztermében (4244 Újfehértó, Főt tér 3. sz.) megtartott zárt ülést 
követő nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János 
képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea 
aljegyző 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 8 fő jelen van, így a képviselő-testület 
h a t á r o z a t k é p e s.  
 
A meghívóban szereplő napirendet javasolom a mai képviselő-testületi ülésre azzal, hogy még   
plusz egy napirendi pont fölvételét kérem a közérdekű napirend előtt 15. napirendként,  
melynek címe: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú objektumok videó megfigyelő 
rendszerrel történő ellátásáról - írásbeli előterjesztés alapján, melyet kiosztással megkaptak. 
 
Tájékoztatom még a képviselő-testületet arról, hogy a munkatervünknek megfelelően a mai 
napra 17 órai kezdettel hirdettem meg a közmeghallgatást. Amennyiben a nyilvános ülés 
napirendjeinek tárgyalása azon ideig nem fog befejeződni, úgy a nyilvános ülést 17 órától 
felfüggesztem a közmeghallgatás időtartamára.  
 
A napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, más javaslat? Ha nincs, ki az, aki elfogadja 
a plusz napirenddel együtt a javasolt napirendet?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  
 

 
 
 
 
 



N a p i r e n d 
 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-248/2013.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-241/2013. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
2./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról  
     szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Száma: 4-239/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.)    
     önkormányzati rendelet módosításáról  
     Száma: 4-242/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II. 23.)    
     önkormányzati rendelet módosításáról  
     Száma: 4-245/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról     
     szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Száma: 4-244/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Előterjesztés az 5 000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását  
     követően fennmaradó EURO alapú kötvény átütemezéséről  
     Száma: 4-250/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
 
 
 



7./ Előterjesztés „Emberközpontú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón” című ÉAOP- 
     5.1.1./D-12-2013-0016 azonosítószámú projekt megvalósítása során lefolytatandó  
     közbeszerzési eljárások megindításáról 
     Száma: 4-246/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./ Előterjesztés Újfehértó város, településrendezési terv és helyi építési szabályzat  
    módosításához környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról 
     Száma: 4-243/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda költségvetésének módosításáról  
     Száma: 4-247/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának  
      elfogadásáról  
      Száma: 4-236/2013.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
11./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata módosításokkal egységes szerkezetbe  
       foglalt 2013. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról  
       Száma: 4-238/2013.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
12./ Előterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának  
       módosításáról és a Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról   
       Száma: 4-240/2013.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
13. / Tájékozató a 2013. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról 
        Száma: 4-235/2013.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
14./ Tájékoztató „Az újfehértói Bocskai utcai Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és  
       bővítése” című ÉAOP-4.1.1/A-11-20120001 számú pályázati projekt kivitelezési  
       munkáinak előrehaladásáról   
       Száma: 4-249/2013.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
 
 



15./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú objektumok videó megfigyelő 
        rendszerrel történő ellátásáról 
        Száma: 4-251/2013.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
16./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-248/2013.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem, hogy november 22-én az E-on nyíregyházi irodájában folytattam 
megbeszélést a beruházási osztály vezetőjével az Újfehértó-Bököny szennyvízprojekthez 
kapcsolódó elektromos ellátással kapcsolatos nehézségekről. Sajnos azt kell mondanom, hogy 
Bököny esetében rendkívül kockázatossá vált a projekt időbeni befejezése, hiszen 18 hónapra 
vállalná az elektromos-hálózat biztosítását. Megpróbáljuk gyorsítani ezt az ügyet, 
Újfehértónál is az átemelő-rekonstrukciójára is talán nyárra engedélyt kapunk, hogy a 
hálózatbővítést megcsinálják hozzá. November 26-án a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi 
Társulás ülésén vettem részt, ahol a 2014. évi költségvetési koncepcióról és az I-III. 
negyedévi tájékoztatóról volt szó, valamint –a korábban testületek által elfogadott – 
feladatellátás és finanszírozási szerződést módosítottuk. A Társulási Tanács Pénzügyi 
Bizottsága ülésén a bizottság támogatta azt a javaslatomat, melyben kértük a Társulás elnökét, 
hogy soron kívül intézkedjen a Társulás költségvetési rendeletének módosításáról és a 
Társulási Tanács elé történő beterjesztéséről, hiszen jelen pillanatban a Társulás közel 10 
millió forint körüli összeggel tartozik a SZOSZOK-nak, viszont az intézménynél 
folyamatosan gondot jelent az étkezési díjaknak a kifizetése - erre ígéretet kaptunk, hogy ez 
decemberben meg fog történni és áthidalják a problémánkat.  
Egy sajnálatos intermezzóról is szeretnék szólni; a Társulási Tanács ülés végén érpataki 
polgármester kollégám, nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel illetett amiatt, hogy 2014. január 
1-jétől nem kívánjuk fenntartani a közös orvosi ügyelet. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy 
Polgármester Úr korábban a bírósághoz fordult az elszámolással kapcsolatosan. 
Természetesen, mi állunk elébe. A Járásbíróság áttette a Közigazgatási és Munkaügyi 
Járásbíróságra polgármester Úr keresetét. Ez nem változtat azon a javaslaton, illetve azon a 
döntésen, amit a képviselő-testület hozott. Nem felmondtuk a szerződést, hanem nem 
kívánunk új mikro körzeti megállapodási szerződést kötni. Tehát nem felmondunk, hanem 
lejárt. Amikor ezt a döntést meghoztuk, akkor tájékoztattam Önöket, hogy mi vezetett ahhoz, 
hogy 15-20 év után ilyen lépésre szántam el magam.  
 
November 16-án a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulatának Intéző Bizottság, illetve Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsági ülésén vettem részt, ahol a 2013. év őszi védmű felülvizsgálatáról 
kaptunk tájékoztatást.  
A mai, illetve tegnapi nap folyamán az Élelmiszerbank felajánlásában közel ezer db. 
élelmiszercsomag került kiosztásra. Az élelmiszercsomagot – szeretném hangsúlyozni-, hogy 
elsősorban a gyermekvédelmi, lakásfenntartási, aktívkorúak ellátásában részesülő, illetve 
időskorúak ellátásban részesülők kapják és természetesen az, akit a Családsegítő Szolgálat 



arra rászorultnak minősít.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?  
 
Szilágyi Péter a november 18-ai Katonai Ügyészségen való meghallgatásról szeretne többet 
hallani. 
 
Nagy Sándor tájékoztatásul elmondja, hogy folyamatban lévő, korábban indított ügyészségi 
vizsgálatról van szó, kapcsolódik az előző ciklus tevékenységéhez, arra nincs felhatalmazása, 
hogy folyamatban lévő ügyben, a meghallgatás részletéről tájékoztatást adjon.  
 
Suhaj István megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 9 főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a kiegészítésekkel együtt 
tudomásul veszi a tájékoztatót?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-241/2013. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
Nagy Sándor 
A napirendhez annyi a szóbeli kiegészítésem, hogy az SZMSZ idevonatkozó felhatalmazása 
alapján 1 ápolási díj kérelmet saját hatáskörben elutasítottam. Van-e kérdés? Ha nincs, a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról  
     szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Száma: 4-239/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 



Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 
mind a két mellékletet 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem 
támogatta.  A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalásra és 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással mind a két mellékletet elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottsági ülésen két 
kérdéskör merült fel. Az egyik az, hogy a KOSZISZ-ba járó gyerekek nem kapják meg a 
normatívalapú étkezési kedvezményt, -ezzel kapcsolatosan levélben fordult Juhász Imre 
plébános Úrhoz.- amennyiben erre válaszolnak, akkor erről tájékoztatja a képviselő-testületet. 
A másik, ami felvetődött az az, hogy a normatív alapú támogatáson felül azok a gyerekek, 
akik valamilyen formában az étkezés valamilyen formáját igénybe veszik – hogy miért nem 
kaphatnak kedvezményt? Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy készítenek egy számítást, 
hozzátéve azt, hogy az a számítás csak akkor igaz, ha kedvezmény megadása mellett nem nő 
az étkezést igénybe vevők száma, ami valószínűsíthető, hogy nőne. Hozzátette, hogy ennek a 
lényege az, hogy jelen pillanatban 285 gyerek van, akik nem kapnak semmilyen kedvezményt 
és jelen pillanatban étkeznek- ebben az esetben, ha adná az önkormányzat az 50-%-os 
kedvezményt, akkor 10.373 ezer forint többletkiadást jelentene az önkormányzat számára. 
2014. –ben a költségvetéshez kapcsolódóan, amennyiben 25 %-os lenne ennek a 
támogatásnak a mértéke, az 5.186.791 Ft. többletkiadást jelentene az önkormányzat számára- 
itt ez már a javasolt térítési díjemeléssel növelt összeggel van számolva. Azt javasolja a 
jelenlegi rendelet változatlan formában támogassák azzal, hogy kérjék fel a jegyzőt, hogy a 
2014. évi költségvetés készítése kapcsán további vizsgálatokat folytasson le és tájékoztassa a 
képviselő-testületet, ennek a részletes költségvetési hatásáról, hiszen, ha mégis ilyen 
kedvezmény bevezetéséről döntenének, azt a szociális rendelethez kapcsolódóan kell majd 
szabályozni.  
 
Köszönti a  P. Dussmann képviseletében Huri Bélát.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  Ha egyéb nincs, a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja?  
 
A képviselőt-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg :  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2013. (XI. 28.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

A gyermekek napközbeni ellátásáért  fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 
35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. (1) bekezdésében, (2) bekezdés 
e) pontjában, a 151.§. (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 



 
1.§. 

 
A gyermekek napközbeni ellátásáért  fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. 
(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„1.§. Az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház,  a Lengyel Laura 
Óvoda, az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekétkeztetés 
intézményi térítési díjait valamint az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és 
Játszóház által biztosított gyermekek napközbeni ellátásainak intézményi térítési díjait az 1. 
melléklet tartalmazza.” 
 

2.§. 
 
A  rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.” 

 
3.§. 

 
A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
Újfehértó, 2013. november 27.  
 
 
Nagy Sándor              dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                                                                                             jegyző 
 
 
A rendeletet kihirdettem:  
 
Újfehértón, 2013. november 28-án.  

 
    Dr. Mátyás B. Szabolcs 
        Jegyző 
 
 

1. melléklet a 21/2013.  (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
A gyermekek napközbeni ellátásáért  fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. 
(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
A gyermekek napközbeni ellátásáért  fizetendő intézményi térítési díjak 

 
1.  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: 

 
1.1. Bölcsőde: 

 A B 
1 Bölcsődei étkezések Díj  
2 tízórai 50.-  Ft/nap + ÁFA 
3 ebéd   205- Ft/nap + ÁFA 



4 uzsonna   55.-  Ft/nap + ÁFA 
5 Háromszori étkezés 310.- Ft/nap + ÁFA 

 
 
1.2. Óvoda: 

 A B 
1 Óvodai étkezések Díj  
2 tízórai 50.- Ft/nap + ÁFA 
3 ebéd   195.- Ft/nap + ÁFA 
4 uzsonna 50.- Ft/nap + ÁFA 
5 Háromszori étkezés 295.- Ft/nap + ÁFA 

 
1.3. Általános Iskola: 

 A B 
1 Iskolai étkezések Díj  
2 tízórai 65.- Ft/nap + ÁFA 
3 ebéd   220.- Ft/nap + ÁFA 
4 uzsonna 65.- Ft/nap + ÁFA 
5 Háromszori étkezés 350.- Ft/nap + ÁFA 
6 menza 220.- Ft/nap + ÁFA 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
184/2013. (XI. 27.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
szerződésmódosítás jóváhagyásáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
az önkormányzat tulajdonát képező főzőkonyha üzemeltetésére a P. Dussmann Kft. –vel 
(1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.), 2011. január 20.-án  aláírt szerződés módosítását a 
melléklet szerint jóváhagyja. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
       

                 Határidő: 2013. december 31. 
        Felelős: polgármester 

 



Melléklet a 184/2013. (XI. 27.) számú határozathoz  
 

SZERZŐDÉS 
Főzőkonyha üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés 

7. számú módosításáról 
 

mely létrejött egyrészről: 
Újfehértó Város Önkormányzata 
székhelye: 4244. Újfehértó, Szent István út 10. 
képviseli: Nagy Sándor polgármester 
törzsszáma: 732473 
adóigazgatási azonosító száma: 15732475-2-15 
bankszámlaszáma: 6880013-11039141 
statisztikai számjele: 15732475-8411-321-15 
 (továbbiakban: Megrendelő) 

 
másrészről 
 P. Dussmann Kft.  
(1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.), 
adószám: …………………………... 
bankszámla szám: ………………… 
képviseli: ………………………….. 
(továbbiakban: Vállalkozó) között. 
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek 2011. január 20.-án Szerződést kötöttek Megrendelő tulajdonát képező 
főzőkonyha üzemeltetésével gyermek, diák és felnőtt étkezés biztosítására az oktatási-
nevelési intézményekben, meghatározott adagszámban. 
 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a 2011. január 20.-án kelt Szerződés 6. pontja 
értelmében a szolgáltatási díjakat 2014. január 1-jétől, közös megegyezéssel, az alábbiak 
szerint módosítják: 
 

2014. 

  
Nyersanyagnorma 
NettóFt/adag Rezsi Ft/adag Eladási ár Nettó Ft/adag 

Bölcsőde 
Reggeli 50 27 77 
Ebéd 205 122 327 
uzsonna 55 32 87 
Összesen 310 181 491 

Óvoda 
Reggeli 50 80 130 
Ebéd 195 178 373 
uzsonna 50 80 130 

Összesen 295 338 633 
Iskolás 



Reggeli 65 86 151 
Ebéd 220 199 419 
uzsonna 65 86 151 
Összesen 350 371 721 
    
 
 

3. Jelen Szerződésmódosítás a 2011. január 20-án kelt Szerződéssel együtt érvényes.  
 
4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

maradnak hatályban. 
 

5. A szerződő felek a jelen Szerződésmódosítást, - amely 4 példányban készült - mint 
akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. 

 
Újfehértó 2013…….. 
 
 

Újfehértó Város Önkormányzata                                                   P. Dussmann Kft 
               Megrendelő                Vállalkozó 

 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.)    
     önkormányzati rendelet módosításáról  
     Száma: 4-242/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a 
rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 3 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az előterjesztést megtárgyalásra és a 
rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
Nagy Sándor 
A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Tóth János véleménye szerint az 1. §-sal kapcsolatosan, – a temetőben gépjárművel, 
motorkerékpárral,  kerékpárral, behajtani és ott közlekedni tilos – az idősek és a 
mozgáskorlátozottak esetében ezt  képtelenség betartatni.  
 
Nagy Sándor tájékoztatja, hogy ez csak azért került megemlítésre, hogy van egy 
törvénymódosítás, ami lehetővé tenné, hogy térítési díjat lehetne megállapítani, de nem 
szeretnének térítési díjat bevezetni, sem a mozgáskorlátozottak, sem egyéb esetben sem, az 
alaprendeletben szabályozottak szerint.  
  
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az 



alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2013. (XI. 28.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §. 
 
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 15.§. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(12) A (11) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett 
munkálatokat végzőkre, a temetkezési szolgáltatókra nem vonatkozik. A temetőbe való 
behajtás díja: 0 forint.” 

 
2. §. 

 
A rendelet  1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

3. §.  
 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Újfehértó, 2013. november 27.  
 
 
Nagy Sándor         dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester          jegyző  
 
 
A rendeletet kihirdettem:  
 
Újfehértón, 2013. november 28-án.  

 
    Dr. Mátyás B. Szabolcs 
        jegyző 

 



1. melléklet a 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

1. melléklet a 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelethez 
 

Temetkezési díjak 
 

1. A temetési helyek díjai:  
 

1.1. Sírbolthely díja (60 évre)  
 A B 
1 sírbolthely Díj  
2 - 3 személyes sírbolthely 60 995.- Ft + ÁFA 
3 - 6 személyes sírbolthely 81 330.- Ft + ÁFA 
4 - 9 személyes sírbolthely 101 660.- Ft + ÁFA 

 
1.2. Sírhelyek díja (25 évre)  

 A B 
1 sírhely Díj  
2 Egyes felnőtt sírhely 9 150.- Ft + ÁFA 
3 Kettős felnőtt sírhely 17 795.- Ft + ÁFA 
4 Gyermek sírhely (10 éves korig) 2 035.- Ft + ÁFA 

 
1.3. Urnafülke használati díja (10 évre)   

 A B 
1 Urnafülke használati díja (10 évre) 6 100.- Ft + ÁFA 

 
1.4. Urnasírhely használati díja (10 évre)   

 A B 
1 Urnasírhely használati díja (10 évre) 8 395.- Ft + ÁFA 
2 A 15/A parcellában az urnasírhely 

használati díja  (25 évre) 
69 375.- Ft + ÁFA 

 
2. Temető fenntartási hozzájárulási díj  
 

 A B 
1 Temető fenntartási hozzájárulási díj 1 790.- Ft + ÁFA/nap 

 
3. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak    
 
3.1. Hűtési díj: 

 A B 
1 Hűtési díj Ft/nap 2 525.- Ft + ÁFA 

 
3.2. Ravatalhasználati díj: 

 A B 
1 Ravatalhasználati díj 3 665.- Ft + ÁFA 

 
3.3. Sírnyitás díja: 

 A B 
1 Szolgáltatás: Sírnyitás Díj  



2 Felnőtt sírhely 10 710 .- Ft + ÁFA 
3 Gyermek sírhely 8 570.- Ft + ÁFA 
4 Urna földbe temetés   5 360.- Ft + ÁFA 

 
 
 
3.4. Hantolás díja: 

 A B 
1 Szolgáltatás: Hantolás Díj  
2 Felnőtt sírhely 6 575.- Ft + ÁFA 
3 Gyermek sírhely 5 255.- Ft + ÁFA 
4 Urna földbe temetés  3 290.- Ft + ÁFA 

 
3.5. Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása (gyászgépjárművel) díja: 

 A B 
1 Szolgáltatás:  Díj  
2 Elhunyt és a koszorúk sírhoz 

szállítása 
gyászgépjárművel/gépjármű 

4 610.-Ft + ÁFA 

 
 

4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II. 23.)    
     önkormányzati rendelet módosításáról  
     Száma: 4-245/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 
2 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést 
megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. 
Szóbeli kiegészítése nincs. 
 
Nagy Sándor 
A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

23/2013. (XI. 28.) 
 

önkormányzati rendelete 
 
 

A vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet 



módosításáról 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. §. 

 
A vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007.(II.23.)  önkormányzati rendelet 1. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép. 
 

2. §.  
 

A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
Újfehértó, 2013. november 27.  
 
Nagy Sándor         dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester          jegyző  
 
A rendeletet kihirdettem:  
 
Újfehértón, 2013. november 28-án.  

 
    Dr. Mátyás B. Szabolcs 
        jegyző 

 
 

1. melléklet a 23/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

 
Piaci díjtételek 

1.1. Napidíj   
 A B 
1 Asztalon történő árusítás:   85.- Ft+ÁFA/fm/nap 

 
2 Egyéb terület használat: 135.- Ft+ÁFA/m2/nap 
3 Járműről történő mezőgazdasági termék: 715.- Ft+ÁFA/jármű/nap 

 
1.2. Évi területhasználat  

 A B 
1 Évi területhasználat  8.910.- Ft+ÁFA/év/m2   

 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról     
     szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról  
     Száma: 4-244/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 



Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést 
megtárgyalásra és a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
Nagy Sándor 
A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

24/2013. (XI. 28.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 
10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. 
(V.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Újfehértó, 2013. november 27.  
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
A rendeletet kihirdettem:  
 
Újfehértón, 2013. november 28-án.  

 
    Dr. Mátyás B. Szabolcs 
        jegyző 

 



1. melléklet a 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

1. melléklet a 10/2005. (V.25.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 A B C D E 
1 Bérlakás 

településen belüli 
fekvése 

Bérlakások 
száma (db) 

Bérlakás 
minősítése 

Bérlakás 
Komfortfokozat

a 

Lakbér 
m2/ft/h

ó 
2 4244 Újfehértó 

Vasvári P. u. 1. 
55 Költségelven bérbe 

adott bérlakás 
Összkomfortos 600.-  

3 4244 Újfehértó 
Böszörményi u. 
24. 

 
1 

 
Szociális bérlakás 

 
Komfort nélküli 

 
210.- 

4 4244. Újfehértó 
Szent I. u. 54. 

 
3 

 
Szociális bérlakás 

 
Komfort nélküli 

 
210.- 

5 4244. Újfehértó 
Szent I. u. 54. 

 
1 

 
Szükséglakás 

 
Szükséglakás 

 
90.- 

 
 

6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Előterjesztés az 5 000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását  
     követően fennmaradó EURO alapú kötvény átütemezéséről  
     Száma: 4-250/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére.  
 
Nagy Sándor 
A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
185/2013. (XI. 27.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását  

követően fennmaradó  EURO alapú kötvény átütemezéséről 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő átvállalását követően 



fennmaradó Újfehértó Város önkormányzata Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt felé 
kötvénykibocsátásból fennálló EURO alapú tartozásának 2. pont szerinti átütemezését 
jóváhagyja. 
 
2./ tudomásul veszi, hogy az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő 
átvállalását követően a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt felé kötvénykibocsátásból 
fennálló tartozása 184.319,13 EUR. A kötvény darabszáma: 18.432 db, a kötvény lejárata 
2024. 10.30. 

Törlesztési mód: 
a)    2013. 07.30-án és 2013.10.30.-án a törlesztés összege: 0.- Ft 
b) 2014.01.30-tól 2024.07.30-ig a törlesztés összege 4.190.- EUR/negyedév 
c) 2024.10.30-án – utolsó- törlesztés összege: 4.149.13 EUR 

 
3./ felhatalmazza a polgármestert a kötvénykibocsátásból fennálló tartozás átütemezése 
tárgyában keletkező szerződés aláírásra.  
 

Határidő : folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Előterjesztés „Emberközpontú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón” című ÉAOP- 
     5.1.1./D-12-2013-0016 azonosítószámú projekt megvalósítása során lefolytatandó  
     közbeszerzési eljárások megindításáról 
     Száma: 4-246/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés a bizottságok nem 
tárgyalták.  
 
Dr. Egyed Adrienn közbeszerzési szakértő jelzi, hogy szerencsés lenne, ha először a 
közbeszerzési szabályzatot, azt követően a közbeszerzési tervet, majd azt követően tárgyalnák 
ezt a napirendet.  
 
Nagy Sándor 
Javasolom, hogy ennek megfelelően a 10., 11. napirendet tárgyaljuk és azt követően 
tárgyaljuk a 7. napirendet. Ki az, aki a napirendek cseréjét elfogadja?  
 
A képviselő-testület a napirendek cseréjét 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának  
       elfogadásáról  
       Száma: 4-236/2013.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy  az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére.  



 
Köszönti Dr. Egyed Adriennt, a közbeszerzési szakértőt.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

186/2013. (XI. 27.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 
 

Újfehértó Város Önkormányzata  Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról szóló 46/2012. 
(III. 28.) számú határozatot jelen határozat kihirdetésének napjával visszavonja, ezzel 
egyidejűleg a mellékelt Közbeszerzési Szabályzatot j ó v á h a g y j a.  
 

 
 

            Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Nagy Sándor              dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester          jegyző 
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KÖZBESZERZÉSI  SZABÁLYZATA 

 
2013. (XI. 27.) számú határozat alapján 

 
2013.



PREAMBULUM 
 
A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének 
megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása, továbbá a 
mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható 
fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése érdekében 
Újfehértó Város Önkormányzata (székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. § (1) bekezdésében foglaltak 
teljesítése érdekében közbeszerzési szabályzatban rendezi Újfehértó Város Önkormányzata 
közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos szabályokat, a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba 
bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai 
dokumentálási rendjét. A szabályzat rendelkezéseit a Kbt. szabályaival együtt és azokkal 
összhangban kell alkalmazni. Amennyiben valamely kérdésről a szabályzat nem rendelkezik a 
Kbt. rendelkezései az irányadók.  

 

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ 
JOGSZABÁLYOK 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és annak módosításai, valamint a 
törvény felhatalmazásán alapuló jogszabályok, továbbá 
• a 2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól, 
• az 1959. évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről. 
 
E jogszabályokon kívül az eljárások során irányadóak a Közbeszerzési Hatóság hatályos 
ajánlásai, tájékoztatói és a Közbeszerzési Hatóság elnökének hatályos tájékoztatói. 
 
II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

Ajánlatkérő: a Kbt. 6. §-ában meghatározott szervezetek, amennyiben a beszerzéseik 
értékhatára eléri vagy meghaladja az uniós vagy nemzeti értékhatárokat. 
 
Ajánlatkérőként, Újfehértó Város Önkormányzata (székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István 
u. 10.) jár el.  
 
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt 
be. 
 
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk 
szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 
 

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve  
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 
alapanyag szállítót,  
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 



 
Közbeszerzés: az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek visszterhes szerződéseik megkötése 
érdekében lefolytatott meghatározott tárgyú és értékű beszerzései. 
 
Kötelezettségvállaló: az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a Képviselő-testület 
nevében eljáró polgármester 

 
Megfelelő szakértelem: a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció 
elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a 
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell 
rendelkezniük.  
 
Jelen közbeszerzési szabályzat alkalmazása során, a Kbt. 22. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő szakértelemnek minősül: 

- hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő felvétel, vagy 
közbeszerzési referens végzettség, a közbeszerzési jogszabályok ismerete és legalább 
három éves szakmai gyakorlat, 
- a beszerzés tárgyára vonatkozó, beszerzési, piaci, üzemeltetési ismeretek és 
tapasztalatok, 
- pénzügyi felsőfokú végzettség., vagy középfokú végzettség és legalább három 
éves pénzügyi szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat, 
- jogi végzettség 

 
Nyílt eljárás: olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt 
gazdasági szereplő ajánlatot tehet. 
 
Közbeszerzési műszaki leírás: azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet 
különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek 
meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek 
alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő 
által igényelt rendeltetésnek. 
 
Támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb 
anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a 
kezességvállalást. 
 
Döntéshozó: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
Egyéb, a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó fogalom-meghatározást úgy kell 
érteni és alkalmazni, ahogyan azt a Kbt. 4. §-a meghatározza.   
 

III. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ALAPELVEI, HATÁLYA ÉS A 
KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI 

 
Alapelvek 
 

1.1.  A verseny tisztasága: A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a 
gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és 
nyilvánosságát. A versenysemlegesség garanciája többek között az összeférhetetlenség, 



valamint a titoktartás szabályainak betartása. Az Ajánlatkérő valamennyi belső és külső 
munkatársának az eljárás teljes időtartama alatt úgy kell eljárnia, hogy senkit ne hozzon 
előnyös vagy hátrányos helyzetbe. A Kbt. által meghatározott körben  a közbeszerzést a 
Közbeszerzési Értesítőben, illetve közösségi értékhatár felett az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában hirdetmény formájában nyilvánosan közzé kell tenni. 
 
1.2  Esélyegyenlőség: Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell 
biztosítania a gazdasági szereplők számára. Az Ajánlatkérő az ajánlati/részvételi/ajánlattételi 
felhívásban valamennyi Ajánlattevő számára egyenlő esélyt biztosít az ajánlattételhez 
szükséges információszolgáltatás, az eljárás során alkalmazott versenyfeltételek, valamint a 
pályázat odaítélése tekintetében. Ennek során figyelembe veszi a nemzeti elbánás elvét. Az 
egyenlő elbánás elve alapján minden Ajánlattevőnek joga van hozzájutni az ajánlatkérő által 
rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz.  
 
1.3  Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és 
tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek 
eljárni.  
 
1.4  Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét 
szem előtt tartva kell eljárnia.  
 
1.5  A nemzeti elbánás elve: Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a 
közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai 
Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti 
elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a 
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.  
 
1.6 A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 
lehetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is. 

 
1.7. Az Ajánlatkérőnek beszerzései megvalósítása során törekednie kell továbbá a mikro-, kis- 
és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az 
állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítésére. 
 
1.8 Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés 
tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. 
Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítható, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - feltéve, hogy az gazdasági, 
műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat 
figyelembe véve sem ésszerűtlen - köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő 
ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést. 
 

Hatály 
2.1 Személyi hatály: az Ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési eljárása során köteles 
betartani a Kbt. és a közbeszerzési szabályzat előírásait. A közbeszerzés alanyi hatálya alá 
tartozó szervezetekről – főszabály szerint – a Kbt. 6. §-a rendelkezik. Ennek b) pontja 
kimondja, hogy Újfehértó Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a Kbt. alanyi 
(személyi) hatálya alá tartozik. Az alanyi hatályt a beszerzés becsértékének megfelelően 
kell, esetenként vizsgálni és megállapítani. 
 



2.2 Tárgyi hatály: a szabályzat hatálya kiterjed minden Újfehértó Város Önkormányzata, 
mint Ajánlatkérő által lefolytatandó, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvényben, valamint az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt elérő 
vagy meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás 
és szolgáltatási koncesszió megrendeléssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásra. 
 
2.3  Ezen szabályzat előírásait kell alkalmazni azon közbeszerzések tekintetében is, 
amelyek nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, de az Ajánlatkérőként eljáró szervezet, 
figyelemmel a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakra tekintettel a Kbt.-t kívánja 
alkalmazni (önkéntes alkalmazás). 
 
3. A közbeszerzések tárgyai 
 
3.1 Árubeszerzés 
Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó 
dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal 
vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában 
foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 

 
3.2 Építési beruházás 
Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka 
megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:  
a) a Kbt.  1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 
kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;  
b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 
együtt;  
c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 
eszközzel, vagy módon történő kivitelezése 
 
3.3 Szolgáltatás megrendelése 
Olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő 
részéről. 
 
3.4 Építési koncesszió 
Olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény 
hasznosítási jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése 
pénzbeli ellenszolgáltatással együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes 
egészében vagy legalább jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli.  

 
3.5 Szolgáltatási koncesszió 
A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatásmegrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő 
a szolgáltatás nyújtásának jogát (hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és 
ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással 
együtt, ahol a hasznosításhoz kapcsolódó kockázatokat teljes egészében vagy legalább 
jelentős részben a nyertes ajánlattevő viseli. 
 

 
 
 



IV.  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA EL ŐTT  
VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK 

 
1. Előkészítési szakasz 
1.1 Ajánlatkérőnek a tárgyévre tervezett közbeszerzési eljárásairól a költségvetési év 
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni.    
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.                                    
A közbeszerzési terv nyilvános. 
 
A közbeszerzési tervnek legalább tartalmaznia kell: 

• tárgyát, mennyiségét, 
• CPV szerinti számát, 
• az irányadó eljárási rendet, 
• a tervezett eljárási típust, 
• az időbeli ütemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a szerződés 

teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartamát, továbbá 
• sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató közzétételére. 

1.2 A közbeszerzési terv elkészítése előtt az Ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 
módosítás indokát is. 
 
1.3 Az éves közbeszerzési tervet valamint annak módosításait a Képviselő-testület hagyja 
jóvá. 
 
1.4 Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.                             
A közbeszerzési tervet Újfehértó Város Önkormányzata honlapján kell nyilvánosságra 
hozni.  
 
2. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálandó kérdések 
2.1 Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. mely 
részében meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

 
2.2 A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre 
áll. Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, de az Ajánlatkérő 
támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, a közbeszerzési 
eljárást megindíthatja, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági 
szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint a Kbt. 40 § (4) bekezdésben foglaltakra. 
2.3  A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az is 
szükséges, hogy Újfehértó Város Önkormányzata rendelkezésére álljanak a közbeszerzési 



eljárás eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges engedélyek (pld.: jogerős és 
végrehajtható építési engedély) 

 
2.4 Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor 
alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és bizonyíthatóan 
fennállnak. 
 

V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEV Ő SZEMÉLYEK 
FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI 

 
Ajánlatkérő az ajánlatoknak a - szükség esetén a hiánypótlást, felvilágosítás vagy 
indokolás [Kbt. 67-70. §] megadását követő – Kbt. 63. § (3)-(4) bekezdése szerinti 
elbírálására a Kbt. 22. § (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel rendelkező, 
legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni. A bírálóbizottság írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást 
lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati 
lapjai. 
 
A bírálóbizottság tagjait a Polgármester nevezi ki, írásban, megbízólevéllel. 
 
A Képviselő Testület feladata az eljárást megindító hirdetmények, illetve dokumentációk 
elfogadása. 
 
A közbeszerzési eljárások eljárást lezáró döntéseit a Képviselő Testület hozza meg.  
 
A Képviselő Testület tagjai nem lehetnek egyben a bírálóbizottság tagjai.  
 
Nem lehet a bírálóbizottság tagja az a természetes személy sem, akivel szemben a                     
Kbt. 24. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok fennáll. 
 
Valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
valamennyi jogszabály elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek 
dokumentálásáért az ajánlatkérő felelős.  
 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban 
meghatározott körben biztosítani kell.  
 
A bírálóbizottság feladata 

• a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárás kiválasztása,  
• a közbeszerzési eljárást megindító hirdetménynek az ajánlatkérő nevében eljáró 

személlyel történő legyeztetése, ellenőrzése és véglegesítése, 
• az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó dokumentáció, ismertető  
      elkészítése, ellenőrzése és véglegesítése, 
• szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása, 
• részvétel az ajánlatok bontásánál, értékelésében, a rendelkezésre bocsátott 

bírálati lapok kitöltése, 
• indokolás, írásbeli szakvélemény készítése a bírálatról, 
• a döntés-előkészítési jegyzőkönyvben döntési javaslat készítése és annak a  



döntéshozó elé terjesztése. 
 
A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.  
 
A bírálóbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A bírálóbizottság üléseiről 
és döntéseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 
A bírálóbizottság tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak fenn a 
Kbt. 24. §-ában meghatározott kizáró okok. Erről minden bírálóbizottsági tagnak – minden 
esetben – írásban kell ún. összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni. 
 
Az ajánlatok formai és tartalmi kellékeinek vizsgálata során a bírálóbizottság dönt az 
ajánlatok formai érvényességéről. A Kbt. 67.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét 
biztosítania kell.  
 
A bírálóbizottság az Ajánlatkérő nevében köteles írásbeli felvilágosítást kérni az 
Ajánlattevőtől – a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett –, ha nem egyértelmű 
kijelentéseket, nyilatkozatokat, igazolásokat tartalmaz az ajánlata.  
 
Az Ajánlatkérő nevében a bírálóbizottság köteles írásban indokolást kérni, ha az ajánlat 
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan 
aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz. E tekintetben a bírálóbizottság 
valamennyi értékelési szempont esetében – az összes körülmény mérlegelésével, a Kbt. 70. 
§-ban foglaltakra is tekintettel – dönt. 
 
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható 
számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés 
tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki 
az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - 
adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 
haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 
Az ajánlatok értékelése 
Az ajánlatok értékelését bírálóbizottság végzi a Kbt. vonatkozó szabályainak megfelelően. 
A bírálóbizottság elnöke szükség esetén külső szakértőket is bevonhat az értékelésbe.    
Az értékelés első fázisában az ajánlatokat formai szempontból kell megvizsgálni, majd az 
érvényes ajánlatokat érdemben is értékelni kell. Értékelési szempont a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatás vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet. 
 
A bírálóbizottság írásbeli szakvélemény készítésével segíti, de nem kötelezi a döntéshozót. 
Az írásbeli szakvélemény tartalmazza a beérkezett ajánlatok összehasonlítására vonatkozó 
adatokat, (az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztása esetén valamennyi 
értékelési szempont vonatkozásában), az ajánlati felhívásban meghatározott pontozási 
rendszer alkalmazása során adott pontszámokat, illetve az egyes pontszámokra vonatkozó 
részletes szakmai indokokat. Az írásbeli szakvélemény készítésével párhuzamosan a 
bírálóbizottság ún. döntés-előkészítési jegyzőkönyvben tesz javaslatot a nyertes 
Ajánlattevőre vagy amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívásban 
rögzítette a második legkedvezőbb ajánlatot tevőre. 
 



A közbeszerzésben résztvevők egyéb feladatait és hatásköreit az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
VI.  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE  

 
Az eljárás megindítása 
A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás kivételével 
részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás közzétételével indul. Közzététel alatt a 
Közbeszerzési Értesítőben, illetve uniós értékhatár felett az Európai Unió hivatalos 
lapjában történő közzétételt kell érteni. 
 
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattevőket egyidejűleg, közvetlen 
úton, írásos formában kell felkérni az ajánlattételre. 
 
A hirdetmény közzététele 
A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet: 
 

• ajánlati felhívás,  
• részvételi felhívás,  
• ajánlattételi felhívás. 

 
A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelő módon előkészített 
ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény előírja 
vagy indokolt. Ezen kívül a megfelelő szakértelemmel rendelkezők rendelkezésre álljanak, 
befizessék a közzétételi díjat, erről legyen banki igazolás, és rögzített legyen a belső 
felelősségi rend.  
 
A hirdetmény módosítása, visszavonása 
Nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást 
megindító felhívásban, valamint a dokumentációban [Kbt. 49. §] meghatározott 
feltételeket.  
 
Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a dokumentáció módosított elemeiről 
vagy - amennyiben a dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű - a dokumentáció 
módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított 
dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről a 
határidő lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat 
a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így 
különösen akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. 
 
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a határidő lejárta előtt hirdetmény feladása 
helyett egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplőket, és az ajánlattételi határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy a módosításról 
szóló közvetlen tájékoztatás megküldésétől megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az 
ajánlattételhez. 
A meghívásos és hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás első szakaszában a 
részvételi felhívást és - amennyiben ajánlatkérő a dokumentációt már a részvételi 
szakaszban rendelkezésre bocsátotta - a dokumentációt, valamint a versenypárbeszédben a 
részvételi felhívást és az ismertetőt az ajánlatkérő a részvételi határidő lejártáig a Kbt. 42. § 
(1)-(4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával módosíthatja azzal, hogy 



ajánlattételi határidő helyett részvételi határidőt, dokumentáció alatt pedig ismertetőt is 
érteni kell. 
 
A meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, valamint a 
versenypárbeszéd ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közvetlen és egyidejű tájékoztatásával 
módosíthatja az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt (ismertetőt). 
 
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártáig visszavonhatja. 
Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, a határidő lejárta előtt a 
visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági 
szereplőket, akik az ajánlatkérőnél érdeklődésüket jelezték. A nem hirdetménnyel induló 
eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az 
ajánlattételre, illetve részvételre felhívott gazdasági szereplőket.  
A meghívásos és a hirdetmény közzétételével (külön jogszabály szerinti közvetlen 
részvételi felhívással) induló tárgyalásos eljárás ajánlattételi szakaszában, valamint a 
versenypárbeszéd párbeszéd és ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig és csak akkor vonhatja vissza, ha az ajánlattételi 
felhívás megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 
következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, vagy a 
szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az 
ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 
 
A dokumentáció részei 
Az ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében - dokumentációt, 
versenypárbeszéd esetén ismertetőt köteles készíteni, a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárásban pedig dokumentációt készíthet.  
 
A dokumentáció egyebek mellett tartalmazza: 
 

� szerződéstervezet; kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol 
az ajánlatkérő jogosult szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerződéses 
feltételeket meghatározni. 

� az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges 
információkról szóló tájékoztatás; 

� az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke; 
� ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták; 

Amennyiben a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátják, a 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozóan is tartalmazhat tájékoztatást. 
 
Építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelő 
ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő köteles 
a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést az 
ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. 
A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történő 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült 
költséget alapul véve kell megállapítani. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a 
dokumentációért ellenérték nem kérhető. 
 



 
Az ajánlatok átvétele 
Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy 
részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő után érkezett 
ajánlat érvénytelen. Ezeket a körülményeket a bontási eljárás során ismertetni kell. 
Ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidőig történő 
biztonságos, zárt tárolásáról. 
 
Az ajánlat módosítása 
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok kizárólag a Kbt. 67. §-ban 
meghatározott előírásoknak megfelelően módosíthatók.  
 
Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát nem módosíthatja. 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. 
 
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában, a határidőben beérkezett ajánlatokat az 
ajánlatkérő felbontja.  
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  
Az ajánlatkérő az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának 
megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  
 A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, 
címét (székhelyét, lakóhelyét).  
 
A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés felbontásra nem kerül. 
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 
lehetnek jelen. 
Amennyiben a bontás során már biztonsággal megállapítható az érvénytelen ajánlatot tevő 
személye, azt az eljárás ezen szakaszában meg kell nevezni.  
 
A nem elektronikusan beadott ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a 
felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet 
a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve 
részvételre jelentkezőnek.  
 
A bontásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza: 

• az ajánlatkérő nevét és címét, a közbeszerzés megnevezését, a bontás helyét és 
idejét, 
• az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás közzétételének/megküldésének 
időpontját, 



• a bontáson résztvevők nevét és minőségét, 
• a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés időpontjára (van-e késve 
benyújtott ajánlat), 
• az ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplő adatokat ajánlattevőnkénti 
bontásban.  (ajánlattevő/jelentkező neve, címe, elbírálásra kerülő adatok)  

 
A jegyzőkönyvet az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
részére a felbontástól számított 5 napon belül köteles megküldeni. 
  

VII. DÖNTÉSHOZATAL 
 
A Képviselő Testület feladata a közbeszerzési eljárások lezárására vonatkozó döntések 
meghozatala.  
 
A Képviselő Testület dönt:  

• A benyújtott ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről 
• A nyertes ajánlattevőről 
• A második legkedvezőbb ajánlattevőről 
• A közbeszerzési eljárás eredményességéről, eredménytelenségéről 

 
Amennyiben a döntésre jogosult az írásbeli szakvéleménytől eltérő döntést hoz, azt írásban 
köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, 
legalább 5 évig köteles megőrizni. 
 
Eredményhirdetés 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az 
eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés 
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi 
jelentkezésének a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, 
valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, 
de legkésőbb három munkanapon belül. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi 
jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták 
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi 
jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának 
befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi 
szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy 
elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 
 
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót 
külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni. 
 
Szerződéskötés 
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. 
 
A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 



 
Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek 
tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni. 
 
A szerződést az Ajánlatkérő képviseletében eljárva, a Polgármester írja alá.   
 
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. 
 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő illetve a második legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 
 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség fenti időtartama alatt köteles megkötni, 
amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az 
írásbeli összegezés megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban. 
 
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést – illetve a jogorvoslati eljárással 
érintett részre vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy 
befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 
Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4) 
bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az 
ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy 
ajánlatát fenntartja. 
 
A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés  
a) ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be;  
b) ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd során csak egy ajánlatot nyújtottak be, és amennyiben az eljárásban volt 
érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra az erre vonatkozó döntés ellen 
a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a 
Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek ítélte;  
c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja alapján 
indították;  
d) a keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a 
verseny újranyitásával valósul meg [Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pont]. 
 
Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül 
a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan 
ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés 
megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 
 
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) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 



gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek.  
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt.56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 
 

VIII. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA 
 
Az iratok megőrzése 
A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes 
iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 30. § (2) bekezdés], a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell 
őrizni.                           Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az 
iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de 
legalább az említett öt évig kell megőrizni. 
 
A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 

Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési 
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való 
közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzétenni: 
  
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv 
módosításának elfogadását követően haladéktalanul;  
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a 
szerződéskötést követően haladéktalanul;  
c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat az 
előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;  
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően 
haladéktalanul;  
e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást 
megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő 
felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az 
ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a 
kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló 
közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt 
teljesítését követő tíz napon belül;  
f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési 
Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg. 
 
Fenti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra 
hivatkozással nem tagadható meg.  
 
Az a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó 
közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.  
 
A c) és e)-f) pontja szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon a Kbt. 
34. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük.  
 



A b) és d) pontja szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig 
folyamatosan elérhetőnek kell lennie. 
 
Az e) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött 
szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni. 

 
IX. A KÖZBESZERZÉSEK ELLEN ŐRZÉSE 

 
A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a jegyző 
hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás 
szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerződések 
megkötésére, módosítására és teljesítésére. 
 
Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban az Önkormányzattal szemben 
jogorvoslati eljárás indul, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 
A tájékoztatási kötelezettség érvényes abban az esetben is, ha az Önkormányzat indítja –
ajánlatkérőként – a jogorvoslati eljárást. 

 
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. 
cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal 
feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - 
jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 
 

XI. HATÁLYBA LÉPTET Ő ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen szabályzat 2013. november 27. napján lép hatályba. Ezen szabályzat hatályba 
lépésével egyidejűleg hatályát veszi a 46/2012. (III.28.) számú határozattal elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzat. 

 
Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló közbeszerzések esetében kell alkalmazni. 
 
Újfehértó, 2013.  november 27.  
 
 
 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
                                              
 
A szabályozás célja 
 
A szabályozás célja a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános 
ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 
tisztaságának biztosítása,  továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési 
eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a 
jogszerű foglalkoztatás elősegítése  érdekében a Kbt. 22 § (1) bekezdése alapján az 
Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve közbeszerzési eljárásba bevont személyek, illetve 
szervezetek felelősségi rendjének megállapítása, összhangban a szabályzatban foglaltakkal. 
 
A kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik azért, hogy: 
 

• a közbeszerzések során Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései szerint járjon el, 
• a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzéshez szükséges anyagi 
fedezet biztosításával kerüljön sor, 
• közbeszerzési eljárás mellőzésével megvalósuló beszerzésre ne kerüljön sor, 
• az értékhatár figyelembe vételével megfelelő eljárási rendet alkalmazzon az 
Ajánlatkérő.  
• megfelelő szakértelem és a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi 
szabályok figyelembevételével a bírálóbizottság létrehozása 

 
Bírálóbizottság Elnökének feladata és felelőssége: 

• a bírálóbizottság munkájának megszervezése, irányítása, 
• a bírálóbizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenség vizsgálata, szükség 
esetén a bizottsági tag visszahívásának és új tag megbízásának kezdeményezése, 
• a bírálóbizottsági határozatok, jegyzőkönyvek megfogalmazásakor 
törvényességi és szakmai követelmények érvényesítése, 
• az eljárást lezáró döntés előkészítése illetve írásbeli szakvélemény előkészítése. 

 
Bírálóbizottsági tagok feladatai és felelőssége 

• a bírálóbizottsági ülésen való részvétel,  
• az Ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági és 
műszaki alkalmasságára vonatkozó szempontrendszer kidolgozásával, továbbá az 
elbírálási szempontok meghatározásával a közbeszerzési eljárást megindító 
hirdetmény összeállítása, 
• a közzétett értékelési szempontok alapján a benyújtott ajánlatok értékelése és a 
szavazásra feltett kérdésekben – álláspontjukat indokolva – szavazás illetve 
nyilatkozat megtétele, 
• a bírálóbizottság Elnöke által felvetett – a bíráló bizottság munkáját segítő - 
kérdésekre a legjobb tudásuk szerinti válaszadás, 
• összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat megtétele és aláírása. 

 
Ajánlatkér ő nevében eljáró személy, szervezet 
Felelős az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok rendelkezésre bocsátásáért, a 
jegyzőkönyvek elkészítéséért, elküldéséért, valamint az eljárás során a szükséges 
hirdetmények közzétételéért, elküldéséért. 



 
Közbeszerzési szakértő (külső személy vagy szervezet) 
Felelős a vele megkötött szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért. Ezen kívül 
felelős a közbeszerzési eljárás hirdetményeinek és dokumentációjának szabályszerű 
elkészítéséért és az egész eljárás folyamán minden eljárási cselekményért. 
 
Egyéb 
Az eljárás megindítására jogosult és a kötelezettségvállaló személy hatáskörébe tartozik a 
közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása ellenőrzésének elrendelése, a 
szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek kivizsgálása és a 
szükséges intézkedések megtétele. 
 
A jogvitákban az Ajánlatkérőt a bírálóbizottság Elnöke, vagy az Ajánlatkérő által 
meghatalmazott személy képviseli, de a jogkövetkezmény viselése (személyi felelősség 
megállapítása mellett is) az Ajánlatkérőt terheli. 
 
A beszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén a felelősség megállapítása csak 
felróhatóságon alapulhat. 
 
Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a felelősségi rend 
alapján konkrét személlyel szemben bírság kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését 
az ajánlatkérő átvállalja. Amennyiben a felróható magatartás egyben kártérítési vagy 
fegyelmi felelősséget alapoz meg, úgy ezen eljárások lefolytatásától, nem lehet eltekinteni. 
 
A közbeszerzési eljárás során közreműködő szakértő, illetve a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására felkért bonyolító, az általa konkrét közbeszerzési eljárásban okozott 
károkért a polgári jog szabályai szerint felel.  

 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata módosításokkal egységes szerkezetbe  
       foglalt 2013. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról  
       Száma: 4-238/2013.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére. Felhívja a figyelmet, hogy pontosítja a határozati javaslat 
mellékletétben szereplő táblázatot, mely szerint az „Emberközpontú élhető város- 
Városfejlesztés Újfehértón” pályázat- a kiküldött előterjesztésben a tervezett eljárási típus 
hirdetmény közzététele nélküli,- ezt kiegészíti azzal,  hogy tárgyalásos eljárás legyen.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a pontosítással együtt elfogadja a határozati javaslatot? 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

187/2013. (XI. 27.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

 
Újfehértó Város Önkormányzata 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2013. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város Önkormányzata  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2013. évi 
összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 

 
Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 
 
 
 
 
 



 Melléklet a 187/ 2013. (XI. 27.)  számú határozathoz 
  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2013. évi módosított összesített közbeszerzési terve 

Időbeli ütemezés  
Közbeszerzés 

tárgya 

 
CPV kód 

 
Irányadó 

eljárásrend 

 
Tervezett 

eljárási típus a közbeszerzési 
eljárás 

megindításának 
tervezett 
időpontja 

a szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
 

Építési beruházás 
      

„ÉAOP-4.1.1/A-11-
2012-0001 számú 
pályázat keretében 
újfehértói Bocskai 

úti Napsugár Óvoda 
épületének 

rekonstrukciója és 
bővítése” 

45.21-00.00-2 
 

nemzeti 
eljárási rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli, 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. II. negyedév 2013. IV. negyedév nem 

„Napelemes 
rendszer telepítése” 

 

45.31-50.00-8 
45.31-51.00-9 

nemzeti 
eljárási rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli, 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. I. negyedév 2014. IV. negyedév nem 

TÁMOP-2.4.5-12/1-
2012-0118, 

Újfehértó, Kodály Z. 
u. 33. sz. alatti 
"Hancurka" 

45.00-00.00-7 nemzeti eljárási 
rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli, 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. II. negyedév 2013. III. negyedév nem 



Játszóház és 
Fejlesztő Centrum 

kialakítása1   
Városi piac 
fejlesztése  

 „ÉAOP-5.1.1/D-12-
2013-0016  

Emberközpontú 
élhető város- 

Városfejlesztés 
Újfehértón” 

pályázat keretében 

45.21-31.40-6 
45.21-13.60-0 

 

nemzeti eljárási 
rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. IV. negyedév 2014. IV. negyedév nem 

Polgármesteri 
hivatal felújítása  

 „ÉAOP-5.1.1/D-12-
2013-0016  

Emberközpontú 
élhető város- 

Városfejlesztés 
Újfehértón” 

pályázat keretében  

45.45-31.00-8 
45.21-13.60-0 

nemzeti eljárási 
rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. IV. negyedév 2014. IV. negyedév nem 

Művelődési Központ 
külső felújítása, 
színházterem 
korszerűsítése  

„ÉAOP-5.1.1/D-12-
2013-0016  

Emberközpontú 
élhető város- 

Városfejlesztés 
Újfehértón” 

pályázat keretében  

45.21-23.00-9 
45.21-13.60-0 

nemzeti eljárási 
rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. IV. negyedév 2014. IV. negyedév nem 

Egykori kollégium 
épületének felújítása, 

átalakítása 

45.21-52.00-9 
45.21-13.60-0 

 

nemzeti eljárási 
rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 

2013. IV. negyedév 2014. IV. negyedév nem 



Nonprofit 
Közösségi-

szolgáltató Házzá 
„ÉAOP-5.1.1/D-12-

2013-0016  
Emberközpontú 
élhető város- 

Városfejlesztés 
Újfehértón” 

pályázat keretében  

tárgyalásos 
eljárás 

Fő tér 
rekonstrukciója, 
parkolók és park 

felújítása „ÉAOP-
5.1.1/D-12-2013-

0016  
Emberközpontú 
élhető város- 

Városfejlesztés 
Újfehértón” 

pályázat keretében  

45.22-33.00-9 
45.11-27.11-2 
45.21-13.60-0 

 

nemzeti eljárási 
rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. IV. negyedév 2014. IV. negyedév nem 

Járdafelújítás  
„ÉAOP-5.1.1/D-12-

2013-0016  
Emberközpontú 
élhető város- 

Városfejlesztés 
Újfehértón” 

pályázat keretében  
 

45.21-33.16-1 
45.21-13.60-0 

 

nemzeti eljárási 
rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. IV. negyedév 2014. IV. negyedév nem 

 Árubeszerzés
  

      

Földgáz energia 
beszerzése 

09.12-30.00-7 uniós eljárási 
rend 

nyílt 
eljárás 

2013. I. negyedév 2015. III. negyedév nem 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Módosítás indoka: Az Új Széchenyi Terv TÁMOP keretében támogatást nyert az „Újfehértó, Kodály Z. u. 33. sz. alatti "Hancurka" Játszóház és Fejlesztő Centrum 
kialakítása című, TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 azonosítószámú pályázat. A projekt megvalósítása során a vonatkozó értékhatárok átlépése miatt közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges. 
 
2 Módosítás indoka: Az Új Széchenyi Terv TIOP keretében támogatást nyert "A könyvtári programok infrastruktúra fejlesztése Újfehértón" című, TIOP-1.2.3-11/1-2012-
0374 azonosítószámú pályázat. A projekt megvalósítása során a vonatkozó értékhatárok átlépése miatt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 
 
3 Módosítás indoka: Az Új Széchenyi Terv ÉAOP keretében támogatást nyert „Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-
0016 azonosítószámú projekt megvalósítása során az egyes építési beruházások azok becsült értékre tekintettel külön-külön eljárások keretében kerülnek lefolytatásra, a 
pályázat Támogatási Szerződésének 9. mellékletével összhangban. 
 

TIOP-1.2.3-11/1-
2012-0374,  
A könyvtári 
programok 

infrastruktúra 
fejlesztése 

Újfehértón2 

30.20-00.00-1 
 

nemzeti eljárási 
rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli, 
tárgyalásos 

eljárás 

2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév nem 



7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Előterjesztés „Emberközpontú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón” című ÉAOP- 
     5.1.1./D-12-2013-0016 azonosítószámú projekt megvalósítása során lefolytatandó  
     közbeszerzési eljárások megindításáról 
     Száma: 4-246/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Visszatérünk a 7. napirendi pont tárgyalásához. Ezt előterjesztést bizottságok nem tárgyalták. 
Ezt a közbeszerzést előkészítő bizottság tárgyalta, a mai délután megtartotta az ülését, 
meghozta a javaslatát, ami megegyezik azzal a felhívással, határozati javaslatokkal, amit 
kiosztással megkaptak.  
 
Köszöntöm itt is; Dr. Egyed Adrienn-t, aki közreműködött abban, hogy megfeleljünk az 
idevonatkozó eljárásnak. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. 6 határozati javaslat van, egyenként 
szavazunk. Ki az, aki az előterjesztés mellékletét képező 1. számú határozati javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

188/2013. (XI. 27.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

”Ember központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” 

 című ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0016 azonosítószámú projekt megvalósítása során 
lefolytatandó  Városi piac fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
 
1./ a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít a Városi piac fejlesztése tárgyában 
 
2./  a „Városi piac fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és 

dokumentációját jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
3./  a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi 

gazdasági szereplők részére küldi meg: 
• Agrogépszolg Kft. 

4002 Debrecen, Biczo István kert 80. 
 

• Hevesi Mester Kft. 



4244 Újfehértó, Szent István u. 17. 
 

• Higiénia Hungária Kft. 
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 33. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 



 

Újfehértó Város Önkormányzata 
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

  
  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ 

 
 
 
 
 

Városi piac fejlesztése  
 
 
 
 
 

Ajánlatkérő: 
Újfehértó Város Önkormányzata  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  
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I. AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS  
 
II.  DOKUMENTÁCIÓ  

 1. Az eljárás általános feltételei 
 2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
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10. Közös ajánlattétel 
11. Ajánlati ár 
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II/B. SZERZŐDÉS TERVEZET  
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    M7    Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 
    M8    Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (5)-(6) bek. tekintetében  

M9    Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról 
    M10  Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ajánlattételi felhívás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban Kbt./  
122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra 

 

 

1.) Ajánlatkér ő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Az ajánlatkérő nevében eljáró:  
Dr. Egyed Adrienn Noémi egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
székhely: 4244 Újfehértó, Tokaji u. 106.  
levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7. 
telefon: 20/421-1511 
e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com 

  
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája:  

 

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás. Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít, mert az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.  
 
3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

 

Városi piac fejlesztése.  
 
CPV  
45.21-31.40-6, 45.21-13.60-0 
 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 
„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Városi piac fejlesztése építési beruházás kivitelezői 

feladatainak ellátása. 

 

A beruházás részeként az alább fejlesztések történnek: 

- Építmények:  

A „kispiac” területén lévő könnyűszerkezetes épület elbontásra, a piacterület jelenlegi 

aszfaltburkolata pedig a teljes területen eltávolításra kerül. Az un. szabadtéri pavilonok 

(nyitott-fedett standok) kereskedői elárusítóhelyek telepítése is feladat. 

neve: Újfehértó Város Önkormányzata 

címe: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

képviseli: Nagy Sándor polgármester 

telefon: 06-42-290-000 

telefax: 06-42-290-003 

e-mail:  polgarmester@ujfeherto.hu 



 

 

- Közművek:  

A vízellátás, gázellátás, szennyvíz- és csapadékvíz csatornázás, elektromos energia ellátás a 

tervezési területen rendelkezésre áll, annak kapacitása biztosított.  

A kispiac csapadékvíz elvezetésnek megoldása is része a tervezési feladatnak.  

 

- Térburkolatok:  

A „kispiac” területe új térburkolatot kap. Az akadálymentes megközelíthetőség a piac teljes 

területén követelmény.  

Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás 
tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott 
esetleges márkanevek, típusnevek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt műszaki-technikai 
paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az esetben azonban a 
megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.  
 
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció 
részeként kiadott tervdokumentáció, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi 
és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett 
megvalósítani 
 
4.)  A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 
 
5.)  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
 
5.1. Jelen szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés 

teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, míg a teljesítési határidő 
2014. június 1.  

 
5.2. Vállalkozó jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni, előteljesítést eszközölni és az 

ellenértéket számlázni. 
 

6.) A teljesítés helye 
 
Újfehértó, Béke tér 30., belterület 15. hrsz. 
7.) Többváltozatú ajánlat 
 
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.  
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, és hazai központi költségvetésből kerül finanszírozásra, ezért a nyertes ajánlattevő 
köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga 
számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a 
teljesítését. 
 
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a Vállalkozói díj 100 %-a EU és 



 

hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra.  A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a Megrendelőt terheli.  
 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és kifizetés pénzneme forint (HUF).  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (1)-(2) bek. alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 57/A. § 1. bek. b. pontjában foglaltakra lehetőséget biztosít a szerződésben foglalt 
teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére. 
Ajánlatkérő az előleg kifizetését az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint biztosítja. 
Az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő             
15 napon belül köteles kifizetni.  Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra 
vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg visszafizetési 
biztosítékot is.  Az előleg elszámolására a részszámlában és a végszámlában arányosan kerül 
sor. 
 

Ajánlattevő az előlegszámlán kívül, 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult 
az alábbiak szerint: a részszámla 50 %-os készültségnél, a végszámla pedig az átadás-
átvételi eljárás befejezése után, a teljesítés igazolását követően nyújtható be. 

A vállalkozási díj megfizetése szállítói finanszírozással történik; a Kbt. 130. § (1)-(4) 
bekezdése és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla 
kézhezvételétől, illetőleg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő 
teljesítés (átadás-átvételi eljárás befejezésének) napjától számított 30 napon belül, illetve 
alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § alapján az 
igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a 306/2011.  (XII. 
23.) Korm. rendelet 14 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, az ott meghatározott 
határidőkön belül, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően.  
 
 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
 
-az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a; 
-az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet. 
 
9.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 
10.) Kizáró okok  

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az 
alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdésében, és az 57.§ (1) bekezdésében, valamint az ajánlattevővel (közös ajánlattétel 
esetén bármelyik ajánlattevővel) az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 



 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban 
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni, valamint 
igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

2. Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell eljárnia ajánlattevőnek. 
 
11.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
P.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének 
napjától visszaszámított 3 (három) évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét. 
 
Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján elérhető, elegendő az erről 
szóló nyilatkozat benyújtása; ebben az esetben ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot maga 
ellenőrzi, beszámolók csatolása nem szükséges. 
Amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem 
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
az alkalmasságát a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a 
közbeszerzés tárgyából származó (tervezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Amennyiben Ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, Ajánlatkérő felhívja 
Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében 
foglaltakra. 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 

P.1. az ajánlattevőnek vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszaszámított 3 (három) év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt.  
 
Amennyiben ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen alkalmassági 
követelménynek megfelel, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele eléri a 
nettó 25 millió Forintot. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
12.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság 



 

igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági 
feltételeknek megfelelnie:  
 
M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az 
ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított 
öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 16. § (5) bekezdés előírásainak 
megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az 
előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. 
 
M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az 
ajánlattevőnek csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését, 
képzettségének ismertetését, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (amelyből 
az előírt alkalmassági feltételnek megfelelés megállapítható), a végzettséget és képzettséget 
igazoló dokumentumokat, illetve amennyiben az adott szakember a kamarai névjegyzékben 
szerepel, meg kell adni a kamarai nyilvántartási szám és a vonatkozó kamarai 
nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonalat, továbbá a szakember által aláírt, 
rendelkezésre állási nyilatkozatát. A felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki 
vezetők kamarai névjegyzéki felvételt, illetve abban való szereplést Ajánlatkérő a Kbt. 36. § 
(5) bekezdése alapján saját maga ellenőrzi. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 
 
M.1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított öt évben  
legalább 1 db nettó 25 millió forint értékű, épület kivitelezési/felújítási/átalakítási 
referenciamunkával. 
 

M.2: nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal 

rendelkező, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 

szerinti, a kivitelezés irányításához szükséges, MV-Ép/ A vagy B kategóriájú, kategóriájú, 

illetve vagy ezzel egyenértékű, hatályos átsorolás előtti, felelős műszaki vezetői jogosultság 

megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. 

 

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó 

az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának 

részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 (VIII.9.) FVM-GM-

KöViM együttes rendelet szerinti besorolást tekinti. 

 

A megjelölt szakembernek – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződés megkötéséig 

rendelkeznie kell az M.2. pontban meghatározott kamarai nyilvántartásba vétellel, amelynek 

elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) 



 

bekezdése alapján. 

 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
13. ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a teljes nettó vállalkozói díj  0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér 
fizetendő, de összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem 
esetén a teljesítés meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján 
esedékessé válik. 
 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt 
időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére 
köteles. 
 

Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 

teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 

 
Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek 36 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell 
vállalnia. A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének 
időpontjától kezdődik. 
 
Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 

teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. § (6) 

bekezdés a) pontjának megfelelően. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés 

szerinti, teljes nettó vállalkozói díj öt százaléka 

 
Előleg-visszafizetési biztosíték:  
 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  

57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó köteles saját költségén előleg visszafizetési 

biztosítékot nyújtani a közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a 

Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 

368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a 

vállalkozói díj elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési 

biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak 

rendelkezésre kell állnia legkésőbb az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a 

vállalkozó nem jogosult előleg igénylésére. 

 
A biztosítékot az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. hogy 

az a fölötti rendelkezési joga a közreműködő szervezetnek ettől az időponttól kezdődően 



 

előlegszámla teljes összegének beszámításáig biztosított legyen.                             Az 

előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is 

eredményezi. 

 
14.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:   
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
15.) A dokumentáció beszerzésének feltételei 
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők 
rendelkezésére, melyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő részére.       
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
 
16.) Ajánlattételi határidő 
  
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 8 óra 00 perc 
 
17.) Az ajánlat benyújtásának címe 
 
Újfehértó Város Önkormányzata.  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
18.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
19.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje 
 
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 8 óra 00 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 

20.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek, a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján 
meghatározott személyek. 
 
21.) Az eljárás tárgyalásos-e: igen. 
 
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattevőkkel a Kbt. 92. § (3) bekezdés alapján egyenként tárgyal 
a szerződéses feltételekkel kapcsolatosan. 
A tárgyalások, az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében, egymást 
követően, azonos napon egy fordulóban kerülnek lebonyolításra.  
 
A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 
szerződést. A tárgyaláson ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult 
ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor 
hitelt érdemlő módon (okirattal) igazolja.                             
 
Ajánlatkérő a tárgyalás során, annak lezárásaként felkéri az ajánlattevőket a végleges 
írásbeli ajánlattételre, a felolvasólap (Dokumentáció - 2. sz. melléklet) kitöltésével, továbbá 
az azt alátámasztó árazott költségvetés benyújtásával, melyeket ajánlattevőknek a 
tárgyaláson ajánlatkérő részére zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A végleges 
ajánlatok ajánlatkérő részére történő benyújtását követően kerülnek felbontásra és 



 

ismertetésre a végleges ajánlattevői megajánlások. 
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. 
 

Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg és ajánlatát írásban nem vonja 

vissza, úgy az ajánlatkérő benyújtott ajánlatát tekinti végső ajánlatnak, amely 

vonatkozásában az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll. 

 

22.) Az ajánlati kötöttség időtartama 
 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 
23.) Tárgyalás időpontja 
 
Dátum: 2013/12/16 (év,hónap,nap)      Időpont: 8 óra 00 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
24.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: Nem. 
 
25.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című pályázat, azonosítószáma: 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016   
 
26.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a 
Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.  
 
27.) A szerződéskötés tervezett időpontja 
 
A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. 
nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap. 
 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 

28.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása 
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
29.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások 
 



 

1.) Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 
borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban (csomagolásban) kell elhelyezni.    
  

2.) A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: 
 

 „ Ajánlat- ”Városi piac fejlesztése -  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
3.) Az ajánlatok formai követelményei:  
 
a) Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalait sorszámozni. 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.  
 

b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
c) 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.  
d) 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. 
 
 4.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 
kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő 
viseli. 
 
 5.) Az ajánlat felbontásakor a Kbt. 62. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatok kerülnek 
ismertetésre.  
 

 30.) Egyéb információk 
 

1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ban 
foglaltak - Kbt. 122.§. (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. 
 
2.) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
3.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 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 ajánlati felhívás megküldésének napján 
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
 
4.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon 
az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 



 

esélyegyenlőségére, valamint 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. (Kbt. 54. § (1) bekezdés) 
 
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a 
Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. 
 
6.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan, 
mely a következő: Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
 
7.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján 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 alvállalkozókat, valamint a 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 

 
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. 
pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.   
 
8.) Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen 
vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz 
csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, 
vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után.  
A fordítás eredetivel történő egyezőségéről az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője írásban nyilatkozzák. Amennyiben a fordítás nem felel meg az 
alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül. 

 
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dokumentáció mellékleteként szereplő 
szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan. 

 
10.) Jelen felhívás 11.) P.1. és 12.) M.1. pontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási 
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint a minősített 
ajánlattevőknek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmasságát. 
 
11.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági 
társaság létrehozását nem teszi lehetővé.  
 
12.) A Kbt. 25. § (1) bekezdés és 95. § (2) bekezdés szerint több gazdasági szereplő 
közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz eredeti példányban mellékelni 
kell a közös ajánlattevők minden tagja által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a 



 

közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölik, továbbá rögzítik, hogy a közös ajánlattevők a szerződéses kötelezettségeik 
teljesítéséért egyetemlegesen, az értékhatár korlátozása nélkül felelősséget vállalnak. 
 
13.) Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes 
költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 
 
14.) Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő 
esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, 
vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli.  
 
15.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott 
igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5) 
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 
 
16.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során (Kbt. 72.§ (1) bek. ) a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77.§ (2) 
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

 
17.) Ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell: 
 
• A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányokat, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintákat, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az 
abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult 
személy írta alá, 2006. évi V. törvény 9.§. 

• Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

• A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti formában. 

 
18.) A Kbt. 60.§ (6) bekezdés szerint az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolni 
ajánlatához, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek. 
 
19.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban 
és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez 
szükséges.  
 
20.) Ajánlatkérő árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles 
ajánlatához csatolni a kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban 
részletezettek szerint. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek 
szerinti beárazott, tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban 
meghatározottak szerint kerül benyújtásra. 
 
21.) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8./A.§ (1)- (2) bekezdései tartalmazzák az 
ajánlatban alkalmazott minimális rezsióradíj vizsgálatának szabályait. Aránytalanul 
alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb 



 

az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős 
miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél 
[306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 8/A. § (1)bek.]. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd 
Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2013. évre ajánlott, általános forgalmi 
adó nélküli legkisebb mértéke 2383 forint/óra [28/2013. (VI. 27.) BM rend. 1. §]. A 
minimális rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket a 28/2013. (VI. 27.) BM 
rendelet 1. melléklet tartalmazza. 
 
22.) Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában arra 
irányuló szándéknyilatkozatát, hogy a közbeszerzési eljárásban történő nyertes ajánlattétel 
esetén az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni fog, a szerződéskötés időpontjáig 
megköti vagy amennyiben az Ajánlattevő meglévő felelősségbiztosítása nem éri el az 
ajánlatkérő által előírt mértéket, köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az előírt mértékű felelősségbiztosításra 
(306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 9. §). 
 
A beszerzés tárgyát lefedő (építési kivitelezési munkák) szakmai felelősségbiztosítás 
értéke el kell, hogy érje a legalább 25 millió Ft/projekt időtartam, és a legalább 5 millió 
HUF/káresemény mértéket, mely kiterjed dologi és személyi sérüléses káreseményekre is. 
 
 
23) Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó. 
 

    31.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. 11. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  Dokumentáció 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

dokumentáció 

 
”Városi piac fejlesztése” című hirdetmény közzététele nélküli  

tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlatkérő neve, címe:  

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) 

 

Az eljárás általános feltételei 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi VIII. 
törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési 
eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: 
ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva 
saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban 
megadott műszaki leírásnak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:  

� ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

� ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlattételi 
dokumentációban megadott minden követelménynek. 

Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette a dokumentációt.  

 

Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az 
ajánlatát. 

 

Kiegészítő tájékoztatás 
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben, valamint email-en 
digitálisan szerkeszthető (doc) formátumban kell eljuttatni az Ajánlatkérő részére, az 
alábbi címre: 

 

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata 

Postai cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Nagy Sándor polgármester 

Tel: 42/290-000 

Fax: 42/290-003 

e-mail: polgarmester@ujfeherto.hu 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a 
megadott címre.  

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg telefax vagy 



 

email útján a dokumentáció átvétele során feltüntetett elérhetőségekre. 

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő 
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.                           
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az 
ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg 
hiánytalanul határidőre.  

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások 
számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi 
dokumentáció részévé válnak. 

 

Teljesség és pontosság  
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmának teljességét. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 
elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

Ajánlattétel költségei 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

 

Ajánlati kötöttség 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  

A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 

Több változatú ajánlat  
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 

 

 8.     Tájékoztatás  
 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a környezetvédelemre, 
az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről kérhető: 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.nav.gov.hu 

 
Vidékfejlesztési Minisztérium 



 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Telefon: + 36-1-795-2000 
Telefax: + 36-1-795-0200 
 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság  
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 
Tel.: +36-1- 346-9414 
Fax: +36-1- 346-9417 
Honlap: www.ommf.gov.hu 
 

9.  Bírálat 
Az elbírálás végeredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza. 

 

  10.  Közös ajánlattétel 
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát 
egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már 
nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben 
résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem 
módosítható. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
ajánlattevők közötti megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 
nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által 
az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az 
elismert teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet; 

e) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

f)  az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 

 



 

   11.   Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 

 

   12.   Formai követelmények  
12.1. Az ajánlatnak az M1 mellékletben kiadott és az ajánlattevő által a megfelelő 
oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott 
meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia. 
12.2. Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 
borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
12.3. Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI”” feliratnak. 
12.4. Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól 
elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban. 

12.5. Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell 
a következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 
nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

-  a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 

12.6. Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- az ajánlatkérő nevét, címét; 

- az ajánlattevő nevét, címét;  

-   a következő feliratot:  
 

 „ Ajánlat- ”Városi piac fejlesztése -  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
12.7.  Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a 
kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak. 
 

   13.   Hiánypótlás 
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást.  

 

14.   Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között  
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, 
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában 
joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 
megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 
közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

 

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban 



 

bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött 
bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a 
dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

- közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közötti megállapodás szerinti 
képviselőjének; vagy 

 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen 
meghatalmazott személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI M ŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Előzmények 

Az NFÜ az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program (a továbbiakban: ÉAOP) 

keretén belül ajánlatkérő „Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” 

címmel, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amelyet az 

NFÜ támogatásban részesített.  

 
Jelen dokumentáció, s így a közbeszerzés eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés mellékletét képezi a Támogatási Szerződés, a műszaki terv és tartalom, 
költségvetés. 
 
2. Közbeszerzés célja 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Városi piac fejlesztése építési beruházás kivitelezői 

feladatainak ellátása. 

 

A beruházás részeként az alább fejlesztések történnek: 

- Építmények:  

A „kispiac” területén lévő könnyűszerkezetes épület elbontásra, a piacterület jelenlegi 

aszfaltburkolata pedig a teljes területen eltávolításra kerül. Az un. szabadtéri pavilonok 

(nyitott-fedett standok) kereskedői elárusítóhelyek telepítése is feladat. 

 

- Közművek:  

A vízellátás, gázellátás, szennyvíz- és csapadékvíz csatornázás, elektromos energia ellátás a 

tervezési területen rendelkezésre áll, annak kapacitása biztosított.  

A kispiac csapadékvíz elvezetésnek megoldása is része a kivitelezési feladatnak.  

 

- Térburkolatok:  

A „kispiac” területe új térburkolatot kap. Az akadálymentes megközelíthetőség a piac teljes 

területén követelmény.  

 
3. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya 
 
A város piactere Újfehértó központjában, a Béke tér 30. sz. alatt található. Szabdalt 

kontúrvonalú telken, melyen jelentős kulturális és anyagi értéket képviselő épület már nem 

található. Az utolsó jelentősebb építményt, mely a 70-es években készült (büfé, majd 

pizzéria volt), megromlott állaga miatt kb. 5 éve bontották el.  A 15/a. hrsz. alatt 



 

nyilvántartott területbe szigetként ékelődik a víztorony oktogonálisan lekerített tartománya 

(15/b.hrsz.).  

A piactér két szerkezeti egységre osztható:  

1. „kis piac”  

2. „nagy piac”  

A meglévő terep viszonylag sík, az átépítés során minimális földmunkával az „ún” kispiac 

teljes területe egységesen rendezhető.  

 

A kialakult hagyományoknak, szokásoknak és a vásárok, piacok rendjéről hozott testületi 

rendeletnek megfelelően, jelenleg a fenntartható piacok típusai:  

 élelmiszerpiac  

 virágpiac  

 helyi kirakóvásár (napi, heti)  

 használtcikk piac  

 

A piacok és vásárok időpontjai:  

 élelmiszerpiac a hét minden napján 6-12 óráig  

 heti kirakóvásár minden szerdán és pénteken 6-12 óráig  

 napi kirakóvásár (vegyes jellegű kiskereskedelem) a szerda és péntek kivételével a hét 

minden napján 6-12 óráig kerül megtartásra.  

 

Mivel a kereskedelmi kiszolgáláshoz kapcsolódó épített jellegű létesítmények nincsenek, 

technikailag fix, szabadtéri (de fedett) árusító asztalokon és a vállalkozók által ideiglenesen 

telepített vásári sátrakban bonyolódik le minden piaci tevékenység. Az árusok átmenetileg 

létrehozott építményeiből, az abból származó spontaneitásból adódóan a tér építészeti 

arculata elég bizonytalan, esztétikailag pedig nem városközponthoz illő.  

 

A reviatalizáció megvalósításával vélhetőleg sikerül kibővíteni a tevékenységi kört, több 

lehetőséget adni a piaci kereskedelem minőségi kibontakozására, és megteremteni a 

reprezentatív városbelsőt. 

Meglévő állapot: 

A Városi Piac kispiaci, felújítással érintett része jelenleg némely szakaszán erősen 

megsüllyedt, hullámosodott.  Egy része kb. 70x15 m széles aszfaltburkolat van ellátva, a 

többi zúzottkő burkolat van ellátva. A csapadékvíz elvezetés nem megoldott.  



 

A kispiac terület két kapun keresztül lehet megközelíteni. Egy a tűzoltóság felől és egy a 

nyugati oldalon, a nagypiacon áthaladva.  

 

Ellátandó feladatok: 

A „kispiac” területén lévő könnyűszerkezetes épület elbontásra kerül. Az un. szabadtéri 

pavilonok (nyitott-fedett standok) kereskedői elárusítóhelyek telepítése is feladat. 

 

A piacterület jelenlegi aszfaltburkolata a teljes területen eltávolításra kerül; az árusítóhelyek 

új térburkolatot kapnak. A tervezett rétegrend a meglévő terület rendezése után a következő:  

6 cm vtg. beton térkő burkolat  

3 cm vtg. zúzott homokágy  

20 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg  

A beton térkő burkolat megtámasztására szegélyek elhelyezése. 

 

Jelenleg a vízelvezetés nem megoldott, teleken belül kerül elszikkasztásra.  

Az új térburkolat burkolat lejtét úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvizet a mélypontokban 

lévő új víznyelőkhöz vezesse. A végpontoknál, a becsatlakozásoknál és az iránytörésnél 

aknákat kell elhelyezni. A vízelvezető rendszerbe a bekötés víznyelőn keresztül történik.  

Ez a megoldás nem igényli a szikkasztással történő csapadékvíz elvezetést, hanem a 

meglévő zárt elvezető hálózatba történik a bevezetés.  

A létesítmény hasznosítási jellege nem indokolja az olaj-, iszapfogó alkalmazását. 

Az akadálymentes megközelíthetőség a piac teljes területén követelmény.  

 
4. Az ajánlati ár: 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan 

költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a 

kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban részletezettek szerint. 

Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek szerinti beárazott, 

tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint 

kerül benyújtásra. 

 

5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: 



 

 

A műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott márkanevek, 
típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges 
márkanevekre, típusnevekre történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt 
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az 
esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűség 
igazolására megfelelő lehet különösen a gyártótól származó nyilatkozat vagy független, 
szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvány, illetve az 
ajánlattevő nyilatkozata is. 

 
Az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő 
márkájú és /vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az 
ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést 
és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, 
valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot. 
 
A nem megfelelősségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhívásban felsorolt 
munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka 
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák 
mennyiségi kimutatásának. 
 
Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének 
meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem 
pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó 
semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre  
 
A közbeszerzési műszaki leírás részét képező tervek, műszaki leírás, műszaki rajzok, és 
az árazatlan költségvetés elektronikusan mellékelten csatolva. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS  

 
amely létrejött egyrészről  
Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely:  4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
Adószám:  15732475-2-15 
Számlaszám:  68800013-11039141 
Képviselő:  Nagy Sándor polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről  
…………………………………………… 
Székhely: ………………………………. 
Adószám: ………………………………. 
Cégjegyzékszám:………………………….. 
Számlaszám: …………………………… 
Képviselő: ………………………………. 
mint Vállalkozó (a továbbiakban, vállalkozó)  
között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 

1. Előzmények 
 

1.1. Újfehértó Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett pályázati felhívásra ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosítószámú „Ember 
központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” című pályázatával. Ezen projekt 
során a városi piac fejlesztése is megvalósul. 
 
1.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a projekthez kapcsolódóan a megrendelő, mint a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 6. § b) pontja szerinti ajánlatkérő a 
Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított ”Városi piac fejlesztése” tárgyában. 

 
1.3. Az 1.2. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a megrendelő számára a 
legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a vállalkozó tette, akit a megrendelő a 
közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított. 

 
1.4. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott 
közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárás alapját képező ajánlattételi felhívás, 
valamint dokumentáció és a vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg, 
melyek a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletét képezik. 
 
2. A  szerződés tárgya 

 
2.1. A megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, a vállalkozótól megrendeli, a 
vállalkozó pedig a megrendelő részére vállalja az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 
pályázatában foglalt, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban (1. számú melléklet) 
szereplő építési kivitelezési munkák elvégzését. 
 
2.2. A vállalkozó a tevékenységet a megrendelő érdekének megfelelően, a tárgyi 
tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások, etikai normák 



 

betartásával köteles teljesíteni, úgy, hogy a megrendelővel, illetve annak megbízottjával 
(műszaki ellenőrrel) folyamatosan együttműködik.  
 
2.3. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles betartani különösen, de nem 
kizárólagosan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvényben illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglalt előírásokat és szabályokat. A vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a 
tevékenység megvalósítása során a munkavégzésre vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi 
és hatósági (különösen, de nem kizárólagosan munkavédelmi, környezetvédelmi, 
biztonsági, vagyonvédelmi, tűzvédelmi) előírások betartásáért. 
 
2.4. A vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munkálatok megvalósításához szükséges, jelen 
szerződés  1. számú mellékletében szereplő teljes műszaki dokumentációt a szerződés 
aláírásával egyidejűleg átvette, az abban foglaltakat a jelen szerződés teljesítése során 
maradéktalanul betartja. 
 
2.5. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően, egymással teljeskörűen együttműködve kötelesek eljárni. 
 
2.6. A megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a 
szerződés aláírásának napján átadni. A vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni és a 
munkát megkezdeni. Ez az időpont tekintendő a vállalkozó részére történő birtokbaadás 
időpontjának is. A vállalkozó köteles az építési munkaterület munkavégzésre való 
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 
jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a megrendelő figyelmét a hiányosságok 
megszüntetésére felhívni, a munkaterület átvételét követően. 
 
2.7. A vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
tapasztalattal, szakértelemmel, képesítéssel rendelkezik, továbbá rendelkezik a jelen 
szerződés tárgyát képező munkálatok végzéséhez szükséges engedélyekkel.  
 
2.8. Építtető: Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Adószám: 15732475-2-15 
Képviseli: Nagy Sándor polgármester 
 
3. Teljesítési határidő 
 
3.1. A teljesítés véghatárideje: 2014. június 1. ; a vállalkozó a határidő lejárta előtt is 
jogosult teljesíteni. 
 
3.2. A teljesítést a munka műszaki tartalma alapján kell elbírálni. A teljesítést, illetve a 
számla kifizethetőségét a megrendelő által megbízott műszaki ellenőr igazolja. 
 
3.3. A vállalkozó köteles a teljesítési határidő módosítását kezdeményezni, ha: 
- többlet- és pótmunka merül fel 
- időjárási körülmények a munka teljesítését késleltetik 
 
3.4. A jelen szerződés teljesítését érintő bármilyen körülményt a szerződő felek 
haladéktalanul kötelesek egymás irányába jelezni, ennek elmulasztásából eredő 
jogkövetkezményekért a mulasztó fél felel. 
Ennek alapján, ha a vállalkozó a megállapított teljesítési véghatáridővel a fentiekben 



 

megjelölt okok miatt késedelembe esik, és a vállalkozó nem kezdeményezi a teljesítési 
határidő módosítását, késedelme esetén a jelen szerződés szerint megállapított kötbért és 
kártérítést köteles fizetni.  
 
3.5. A vállalkozó a pótmunkát csak a jelen szerződés módosítása alapján jogosult elvégezni. 
 
3.6. A vállalkozó többletmunka elvégzéséért díjazást nem számíthat fel. 
 
3.7. A többlet- és a pótmunka körébe tartozó munkák tekintetében a vonatkozó 
jogszabályokban rögzített fogalom meghatározás az irányadó. 
 
4. A teljesítés helye (munkaterület) 

 
4244 Újfehértó, Béke tér , belterület 15 hrsz (városi piac). 

 
5. Vállalkozói díj 

 
5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben rögzített munkák 
elvégzését a vállalkozó nettó …………………………………..-Ft azaz 
………..……………………………… forint összegben, mindösszesen bruttó 
……….………..,-Ft, azaz ……………………………… összegben átalányáron vállalja. 
 
5.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a díjat a vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes 
ismeretében határozta meg, és annak megállapítása során figyelemmel volt a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. A vállalkozó kijelenti, hogy 
vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljeskörű, és tartalmaz minden olyan 
munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 
megvalósításához szükséges. Ezen túlmenően a vállalkozó díjazásra, költségelszámolásra 
nem jogosult. 
 
6.   Fizetési feltételek 
   
6.1. A vállalkozói díj tekintetében a vállalkozó 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db 
végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:  

a részszámla 50 %-os készültségnél,  
a végszámla a szerződésszerűen megvalósított, befejezett, építés munka elvégzését 
követő műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után nyújtható be. 

 
A vállalkozó köteles a számlákhoz csatolni a megrendelő által aláírt teljesítésigazolást. 
 
6.2. A 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa-törvény) szabályozott adózás alkalmazását 
figyelembe véve kell kiállítani a számlát.  
A hatályos jogszabályok előírásai szerint kiállított számlát Újfehértó Város Önkormányzata 
részére kell kiállítani és megküldeni. (cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.).  A 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, továbbá a jelen szerződés előírásainak tartalmi 
és formai szempontból egyaránt megfelelő számla elkészítéséért a kibocsátó a felelős. A 
nem megfelelően kiállított számla alapján kifizetés nem teljesíthető. 
 
6.3. A munkák finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, és hazai központi 
költségvetésből kerül finanszírozásra a támogatási konstrukcióra vonatkozó szabályok 
szerint. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.  
 



 

A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a megrendelőt terheli. 
 
6.4. A vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű 
előleg kifizetését kérheti a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 57/A. § 1. bekezdésben foglaltakra.  
 
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a vállalkozó közvetlenül a 
közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett megrendelő egyidejű értesítése 
mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói 
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
A megrendelő köteles a vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését 
követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi 
kifizetési igénylés keretében. 
A közreműködő szervezet meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás 
részletszabályait. 
 
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó az előleg 
igénylésének feltételeként köteles saját költségén előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani a 
közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés 
a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 
77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a vállalkozói díj elszámolható 
összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési biztosíték nyújtására vonatkozó 
kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia legkésőbb 
az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a vállalkozó nem jogosult előleg 
igénylésére 
 
Az előlegszámla teljes összege arányosan kerül beszámításra a részszámla és a végszámla 
összegébe, úgy, hogy a két számlába mindig az előlegszámla teljes összegének a fele kerül 
beszámításra. 
 
6.5. Az elvégzett munka ellenértékét a Kbt. 130 § (1)-(4) bekezdés  és  a Ptk. 292./B. § (1)-
(2) bekezdései alapján - a vállalkozó részéről a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően kiállított és benyújtott és a műszaki ellenőr által szakmailag leigazolt 
részszámla és végszámla ellenében – a szerződésszerű teljesítést követően a Támogatási 
Szerződésben rögzített szállítói finanszírozás szabályai szerint, a Közreműködő Szervezet a 
hozzá benyújtott kifizetési kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül átutalja a 
vállalkozó ................... Banknál vezetett .............................. számú bankszámlájára. A 
kifizetés határidejébe a hiánypótlásra igénybevett időtartam nem számít be. A bankszámlák 
közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a 
pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. 
    
6.6. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező 
feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a 
megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. 

 
6.7. Vállalkozói hibás teljesítés esetén a megrendelőnek joga van a vállalkozói díj 
teljesítésre eső részét visszatartani, amennyiben felszólításra a hibák, hiányosságok 
kiküszöbölésére elfogadható határidőn belül nem kerül sor. 



 

 
6.8. A megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete EU alapokból – 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- finanszírozott pályázati forrásként, hazai központi 
költségvetési forrásként és megrendelői saját forrásként rendelkezésére áll. 

 
6.9. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések 
esetében. 

 
7. Jótállás és szavatosság 

 
7.1. A vállalkozó a jelen szerződés alapján kivitelezett munkákra 36 hónap jótállást vállal. 
A jótállási idő lejárta után a vállalkozót a Ptk. és a kötelező alkalmassági időről rendelkező 
jogszabály szerint szavatossági kötelezettség terheli. A jótállási és a szavatossági időtartam 
kezdetét a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi dátumától kell számítani.  

 
7.2. A vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket elvégezni, a megállapított 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni és az építési naplóban rögzíteni. Az elkészített 
műbizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatos jegyzéket 
kell vezetni. 
 
7.3. A vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált 
anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal 
jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 
 
7.4. A jótállás időtartama alatt a vállalkozó a megrendelő által jelzett hibás munkarészek 
kijavítását tizenöt napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon 
belül befejezni. Ellenkező esetben a megrendelő jogosult - a vállalkozó értesítése mellett - a 
vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni. 
 
7.5. A beépített anyagokra a szállító, illetve a gyártó minőségi bizonyítványa az irányadó. 
 
7.6. A jótállási, illetve a szavatossági (garancia) idő kezdete a létesítmény átadás-átvételének 
lezárási időpontja. 
 
8.  Szerződésszegés 
 
8.1. A szerződő felek a vállalkozónak felróható nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 
esetére a vállalkozó alábbi kötbérfizetési kötelezettségében állapodnak meg: 

 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a nettó ajánlati ár 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de 
összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem esetén a teljesítés 
meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján esedékessé válik. 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt 
időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére 
köteles. 
 
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a 
teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 
 



 

8.2.A késedelmes, valamint a hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű 
teljesítés és a garanciális kötelezettség alól nem mentesít. A megrendelő kötbérigényét 
írásban, a jogalap és az összeg megjelölése mellett köteles a vállalkozóval közölni. A kötbért 
a megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A megrendelő érvényesítheti a 
kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel 
okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti a 
megrendelő, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 
 
8.3.A vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy 
kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A megrendelőt az akadály beálltáról és 
megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. 
 
8.4.A megrendelő kötbérigény érvényesítésének jogosultsága esetén a kötbér mértékének 
megfelelő számlát bocsát ki a vállalkozó felé. A megrendelő jogosult a jelen szerződésben 
rögzített bármely kötbér mértékének megfelelő összeggel csökkentett díjat fizetni a 
vállalkozó felé (beszámítás). 
 
8.5. Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 
teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. §-
nak megfelelően. 
A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) öt százaléka, ………………………… Ft, azaz 
…………………………………………………. forint. 
 
A vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. §. 6) bekezdés a) pontjának megfelelően 
teljesíti, azaz az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) fizetési 
számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel (megfelelő aláhúzandó). 
 
A vállalkozónak a jótállási kötelezettségek teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés 
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jelen szerződésben foglalt összegnek és 
jótállási időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
A jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevő 
vállalkozó az ajánlatában nyilatkozott. 
A vállalkozó nem szolgáltathat olyan biztosítékot, amely a megrendelő feltétel nélküli 
igényérvényesítését korlátozza. 
 
9.  Felek képviselete 
 
9.1. A jelen szerződés módosítására, a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozattételre 
az alább megnevezett képviselők jogosultak: 

Megrendelő részéről: Nagy Sándor polgármester 
Vállalkozó részéről:   …………………………….. 
 
 

9.2. Építési naplóba történő bejegyzésre, a kivitelezési munkával kapcsolatban 
nyilatkozattételre jogosultak: 

Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőr: 
- Műszaki ellenőr:    ………………………. 
- Azonosító sz.:                 ………………………. 



 

- Mobil:      ………………………. 
 

Vállalkozó részéről: 
- Felelős műszaki vezető:   ………………………. 
- Felelős műszaki vezető jogosultsága:     ………………………. 
- Mobil:      ……………………….  

 
9.3. A képviselők személyében bekövetkező változást a szerződő felek kötelesek egymás 
irányába haladéktalanul írásban jelezni. Ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekért 
a mulasztó fél felel. 
 
9.4. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a 9. fejezetben 
meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, közlés, nyilatkozat 
csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt személyesen, ajánlott vagy 
tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján bizonyíthatóan kézbesítették, 
és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel látták el. 
 
10.  Alvállalkozó igénybevétele 
 
10.1. A vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybevételére, azonban az 
alvállalkozó tevékenységéért, mulasztásáért mint sajátjáért felel.  Az alvállalkozónak a 
tárgyi tevékenység végzéséhez, a jelen vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges 
képesítéssel, engedélyekkel, szakmai tapasztalattal rendelkeznie kell. Az alvállalkozók 
foglalkoztatásával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi előírásokat, továbbá a Kbt. 128.§ 
(2)-(5) bekezdésében foglaltakat be kell tartani. 
 
10.2. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása, koordinálása a vállalkozó feladata 
és felelőssége. 
 
10.3. A vállalkozó köteles a megrendelőnek az alvállalkozó bevonását bejelenteni, és a 
szükséges nyilatkozatokat megtenni. 
 
10.4. A vállalkozó harmadik személy bevonása (alvállalkozó) esetén is teljeskörűen felel a 
jelen szerződés, a vonatkozó jogszabályi és pályázati feltételek betartásáért, illetve ezek 
betartatásáért. 

 
11. Építési napló vezetése 
 

11.1. A vállalkozó a kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót köteles vezetni. A 
szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési 
naplóban feltüntetni az építési napló megnyitásakor. Az építési naplóban megállapítások, 
megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag az abban megnevezett személyek 
jogosultak. Az építési napló megnyitása utáni esetleges változásokat a naplóban rögzíteni 
kell. 
 
Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -
bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt építési napló használatával 
kötelesek teljesíteni. 
Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. 
 
11.2. Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani, és az építőipari kivitelezési 
tevékenység végzésének ideje alatt - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 



 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – a munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. Az építési naplóban 
minden olyan feltételt és állapotot rögzíteni kell, mely a szerződés szerinti munkák 
megvalósításával kapcsolatos. 
 
11.3. Az építési naplót a jelen szerződés szerinti munka teljes befejezését követően le kell 
zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írnia. 
Az építési napló, valamint annak vezetésére vonatkozó részletszabályaira az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó 
hatályos jogszabályi előírások irányadóak, amelyek figyelmen kívül hagyásáért a vállalkozó 
felel. 
 

12. A munkaterületre és a munkavégzésre vonatkozó egyéb rendelkezések 
 

12.1. A vállalkozó az általa átvett munkaterületen vállalja a munka- és balesetvédelmi, 
biztonságtechnikai és tűzrendészeti szabályok, illetve a munkaterületre vonatkozó egyéb 
rendeletek, szabályok betartását, és az azokkal kapcsolatos további felelősséget is. 
 
12.2. A vállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket, 
felszerelést, eszközöket és szerszámokat. 
 
12.3. A vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.  
 
12.4. A vállalkozó kötelessége és felelőssége annak biztosítása, hogy a munkaterületen 
csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, 
illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a 
napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.  
 
12.5. A munkaterületen végzett kivitelezési munkálatokat a felelős műszaki vezető 
irányítja. A felelős műszaki vezető feladatára, felelősségére az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben illetve az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, 
illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai megfelelően irányadóak.  
 
12.6 A vállalkozó köteles a munkálatokat úgy végezni, hogy a meglévő szerkezeteknek, 
beépített anyagoknak és kiépített környezeteknek a munkálatokkal nem érintett részeit, 
elemeit megóvja, azokban semmiféle kárt nem okozhat.  
 
12.7. A vállalkozó a munkavégzéshez esetlegesen szükséges ideiglenes építéshelyi 
berendezéseket saját költségére és felelősségére építi fel, és bontja le, és köteles elszállítani 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. 
 
12.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során kizárólag a hatályos 
előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező I. osztályú műszaki paramétereket 
biztosító, új állapotú anyagokat, szerkezeteket használ fel, amelyek alkalmasságát a 
vállalkozó szavatolja. A vállalkozó a tevékenysége során a környezeti szempontból 
legelőnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat alkalmazza, és köteles a vonatkozó 
környezetvédelmi előírásokat betartani. 
 
12.9. A vállalkozó köteles a munkálatok végzése során a jogszabályi előírások szerint az 
adminisztrációs feladatokat ellátni, a szükséges nyilvántartásokat naprakészen vezetni. 



 

 
12.10. A vállalkozó a tevékenység végzése közben szerzett sérülés vagy baleset miatt 
kártérítési igényt nem nyújthat be a megrendelő felé. A vállalkozó által a munkálatok 
teljesítése során okozott bármilyen sérülésért vagy károkért az anyagi és büntetőjogi 
felelősség a vállalkozót terheli. A vállalkozó a nem szerződésszerű munkavégzése miatt 
okozott károkért helytállni köteles. 
 
12.11. A vállalkozó felel a munkaterület rendjéért, a balesetvédelmi előírások betartásáért, 
illetve a szükséges elkorlátozási feladatok elvégzéséért. A vállalkozó köteles a tevékenység 
végzésének helyigényét és hatásterületét minimalizálni, az ideiglenes (forgalom) 
korlátozásokat az indokolt mértékben és ideig alkalmazni.  
A vállalkozó felel a munkaterületen a megfelelő figyelmeztető és egyéb jelzések, táblák 
elhelyezéséért, és a műszaki átadás- átvételig történő fenntartásáért. A munkavégzésre, a 
munkaterületre vonatkozó jelzéseket, táblákat a vállalkozó a munkaterület átadás- 
átvételétől a műszaki átadás átvételig terjedő időtartamra saját költségen helyezi el és 
szállítja el. 
 
12.12. A vállalkozónak tudomása van arról, hogy a munkaterülettel közvetlenül 
szomszédos a tűzoltóság épülete, illetve a piac jelen szerződéssel nem érintett része. A 
munkálatok végzése során ezért a vállalkozónak kiemelt körültekintéssel kell eljárnia, a 
kivitelezés a tűzoltóság feladatellátását, illetve a piac rendjét, az ott folyó kereskedelmi 
tevékenységet nem akadályozhatja, nem korlátozhatja. Ennek figyelmen kívül hagyásából 
eredő jogkövetkezményekért a vállalkozó felel, és a megrendelőre felelősség nem hárítható 
át. 
 
12.13. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen bekövetkező 
káreseményt haladéktalanul köteles a megrendelő, illetve szükség szerint a hatóságok felé 
bejelenteni. A vállalkozó köteles kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, és az okozott 
kárt haladéktalanul, saját költségen helyreállítani, függetlenül attól hogy a káresemény 
bekövetkezéséért a vállalkozó, vagy a jelen szerződés teljesítésébe bevont személy felel. 
 
12.14 A tervtől eltérő műszaki megoldást a vállalkozó csak a megrendelő képviselőjének 
előzetes és kifejezett írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat. 
 
12.15. A vállalkozó kötelessége biztosítani a munkaterület, a felhasználandó építési 
anyagok, illetve az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező 
hiány vagy kár veszélyét a vállalkozó viseli. 
 
12.16. A vállalkozó kötelessége a munkavégzés területét folyamatosan tisztán tartani, a 
munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot a kijelölt, elkülönített helyen, 
konténerben tárolni, és folyamatosan elszállítani. A vállalkozó a veszélyes, illetve a 
veszélyesnek nem minősülő hulladékok (továbbiakban együtt: hulladék) elszállításáról, 
elhelyezéséről a hatályos jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A vállalkozó köteles 
az építési naplóban folyamatosan vezetni a munkaterületen keletkezett hulladék 
mennyiségét és fajtáját.  
 
12.17. A vállalkozó a környezet és természetvédelemre vonatkozó - műszaki leírásban 
foglalt - előírásokat köteles betartani, a környezetszennyezés lehetőségét kizárni. A munka 
befejezése után az építési területen környezetidegen anyag nem maradhat. 
 
12.18. Amennyiben harmadik személy a megrendelővel szemben a vállalkozónak felróható 
tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben igényérvesítéssel lép fel, úgy a 



 

vállalkozó köteles a megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és 
tevékenységéért, illetve mulasztásáért feltétlen és korlátlan felelősséget vállalni. 
 
Amennyiben a megrendelővel bármilyen jogsérelem miatt eljárás indul, a vállalkozó a 
vonatkozó eljárási szabályok szerint az indított eljárásban félként részt vesz, továbbá a neki 
felróható tevékenység vagy mulasztás miatt a megrendelőnél vagy harmadik személynél 
keletkező károkért, jogkövetkezményekért köteles felelősséget vállalni. 
 
12.19. A vállalkozó köteles a megrendelő, valamint a Támogató Szervezet, továbbá más, 
jogosultsággal rendelkező személy vagy szerv részére biztosítani, hogy bármely időpontban, 
előzetes értesítés nélkül is, az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, megtekinthessék és 
megvizsgálhassák a munkavégzés helyszínét, a munkavégzés folyamatát, az anyagok 
minőségét. 
 
12.20. A vállalkozó köteles saját költségén  tervezői művezetést igénybe venni a munkáltok 
végzése során. 
 

 
13.  Műszaki átadás-átvétel 
 
13.1. A vállalkozó köteles a tárgyi munkálatokat határidőben, I. osztályú minőségben, a 
jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó 
előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító 
minőségben, hiba- és hiánymentesen elvégezni. 
 
13.2. A vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a megrendelőt a jelen szerződés 
teljesítéséről. 
 
13.3. A vállalkozó a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá váláskor (a 
tevékenység befejezésekor) a munkaterületet műszaki átadás- átvételi eljárás keretében 
átadja a megrendelőnek. A műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009 (IX. 
15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai 
megfelelően irányadóak. 
 
13.4. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a megrendelőt legalább 15 
nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. A megrendelő az érdekelt szervek 
egybehívásával az átadás-átvételi eljárást lefolytatja, arról jegyzőkönyvet vesz fel. 
 
13.5. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles a megrendelő 
részére megfelelő példányszámban átadni mindazon iratot, dokumentációt, nyilatkozatot, 
melyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükségesek (úgy mint felelős műszaki 
vezető által tett nyilatkozatok, minőségi tanúsítványok, bizonylatok, rendeltetésszerű 
használathoz szükséges egyéb dokumentumok). Ennek elmulasztása esetén a műszaki 
átadás- átvételi eljárás meghiúsul.  
 
13.6. A megrendelő jogosult az elkészült munka átvételét megtagadni, ha a beruházás a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas. Az átvétel megtagadásával a 
műszaki átadás- átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni, és a vállalkozó a megrendelő 
által jelzett hibát, hiányosságot köteles haladéktalanul, külön díjazás vagy költségtérítés 
nélkül rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságot biztosító módon 
kijavítani, megszüntetni. A munkák elvégzését követően a műszaki átadás- átvételi eljárást 
ismételten le kell folytatni. A szerződésszegésből eredő jogkövetkezményekért a vállalkozó 



 

felel. 
 
13.7. A szerződő felek a Ptk. vonatkozó előírásai alapján a műszaki átadás-átvételi eljárástól 
számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a 
megrendelő készíti elő és meghívja arra a vállalkozót.  A meghívót az eljárás 
megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a 
megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A megrendelő az eljárásról a meghívottak 
jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A megrendelő által jelzett, a jótállás- szavatosság 
körébe tartozó hibákat, hiányosságokat a vállalkozó külön díjazás vagy költségtérítés nélkül 
köteles haladéktalanul kijavítani, megszüntetni, és ennek tényét a megrendelő felé jelezni. 
Amennyiben a vállalkozó kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a megrendelő 
jogosult a vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni a munkálatokat. 
 
 
 
14.  Záró rendelkezések 
 
14.1. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra 
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A felelősségbiztosítási kötvény a szerződés 3. 
számú mellékletét képezi. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
felelősségbiztosítását a jótállási időszak végéig fenntartja. A felelősségbiztosítás kiterjed a 
vállalkozó vagy a jelen szerződés teljesítésében részt vevő személy tevékenységéből, 
mulasztásából, hibás teljesítéséből eredő, személyben vagy dologban bekövetkező károkra, 
az ezekkel összefüggésben keletkező vagyoni- nem vagyoni károkra, illetőleg a harmadik 
személynek okozott károkra. 

 
14.2. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pontja).  

 
A vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
megrendelő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti 
ügyletekről köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíti. (Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pontja) 

 
14.3. A szerződő felek haladéktalanul írásban értesítik egymást, amennyiben szervezeti 
átalakulás, megszűnés, felszámolás, vagy a jogi helyzetben bármilyen változás 
bekövetkezése várható.  
 
14.4. A szerződés megszűnése: 
a) A jelen szerződés a benne foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén külön 

jogcselekmény nélkül megszűnik. 
 
b) A jelen szerződés azonnali hatályú, írásbeli, indokolással ellátott egyoldalú 

nyilatkozattal történő felmondására mindkét szerződő fél jogosult a másik fél 
kötelezettségeinek felróható, nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén. 

 
c) Ha a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

a Vállalkozó a munkálatokat csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni, ami már a 
Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést 
követelhet. 



 

 
d) A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) 

bekezdés szerinti esetekben. 
 
e) Ha a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása alapos ok nélkül történt, az ezzel a 

másik szerződő félnek okozott kárt meg kell téríteni. 
 

f) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely fél részéről történő 
felmondása, illetőleg a szerződés megszűnése a szerződésszegéshez fűződő egyéb 
szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

 
14.5. A jelen szerződést a szerződő felek kizárólag írásban, különös tekintettel a 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, módosíthatják. 
 
14.6. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
feladataik teljesítése, ellátása során a tudomásukra jutott információt, adatot, dokumentumot, 
megoldást időbeli korlátozás nélkül bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag 
a jelen szerződés teljesítése körében használhatják fel. A szerződő felek ezen 
kötelezettségének megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. A szerződő 
felek jelen pont szerinti kötelezettségéről kötelesek alkalmazottaikat, alvállalkozójukat, 
megbízottjaikat is tájékoztatni. 
 
14.7. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a jelen 
szerződésben meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, 
közlés, nyilatkozat csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt 
személyesen, ajánlott vagy tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján 
bizonyíthatóan kézbesítették, és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel 
látták el. 
 
14.8. A szerződő feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatos bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül 
rendezzenek. Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított 30 napon nem lehetséges, a 
szerződő felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére értékhatártól 
függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.  
 
14.9. A jelen szerződésben, illetve annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (Kbt.), valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
 
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

•      1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás, és dokumentáció 
•      2. számú melléklet: a vállalkozó által benyújtott ajánlat 
•      3. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény 
•      4. számú melléklet: Támogatási Szerződés 

 
A szerződő felek a jelen öt példányban készült szerződést, melyből egy példány a 
vállalkozót, négy példány a megrendelőt illeti meg, együttesen elolvasták, értelmezték, és 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra jogosult képviselőik jóváhagyólag 
írják alá. 



 

 
 
 
Kelt.: Újfehértó,…………..………………….. 
 
 
 
 
Jogi ellenőrzés: 
................................. 
Dr. Szűcs Andrea aljegyző 

Pénzügyi ellenjegyző: 
.................................... 
Kálmánchey Éva 
Újfehértó Város Önkormányzata 

 
.................................. 
Újfehértó Város Önkormányzata 
mint Megrendelő képviseletében 
 
Nagy Sándor polgármester 

 
P. H. 

 
................................... 
...................................... 
mint Vállalkozó képviseletében 
 
.................................. 
 
P. H. 
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M1 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke 
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M1. melléklet 

Tartalomjegyzék  

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. 

oldalszám
Tartalomjegyzék (M1 melléklet) 
Felolvasólap (M2 melléklet) 
Ajánlati nyilatkozat (M3 melléklet) 
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
megállapodása (Amennyiben közös az ajánlattétel.) 
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben a 
cég valamely adata módosítás alatt van) 
A 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bek. szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel 
ellátott címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. 
Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását 
csatolni kell. 
Ajánlattevő nyilatkozata kizáró okok tekintetében (M4 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés meghatározott 
kizáró okok tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az 
alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel 
szemben nem állnak fenn a Kbt. 56.§ és az 57.§ (1) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok.  
Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az 
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozata is benyújtható. 
Ajánlattevő nyilatkozata  (M5 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
Éves beszámolók vagy nyilatkozat 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.   
310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. 
(Adott esetben Ajánlattevő nyilatkozata a Kr. 14. § (2) bekezdése alapján) 
Referenciaigazolás a referenciákról  
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kr. 15.§ (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
Szakmai önéletrajz (M6 melléklet) 
Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról (M7 melléklet) 
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésének alkalmazása esetén  
(M8 melléklet) 
Egyéb igazolások, dokumentumok 
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (M9 melléklet) 
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (M10 melléklet) 
Igazolás a dokumentáció átvételéről 
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 
Árazott költségvetés 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
M2 Felolvasólap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M2. melléklet 

felolvasólap 

 

Tárgy: 
 

Városi piac fejlesztése 
 

 
Ajánlattevő 
megnevezése: 

 

Ajánlattevő 
címe/székhelye:  

 

Adószáma:  

Cg./Váll.ig.sz.:  

Képviselő neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

telefax száma:  

e-mail címe:  

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

Ajánlati ár nettó: 

         
         …….                            Ft 
 
 
                                               
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M3 Ajánlati nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

M3. melléklet 

 

ajánlati nyilatkozat1 

 
 ”Városi piac fejlesztése”  

 
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

……………………………  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. 
Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az 
ajánlattételi dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért 
szerződésszerűen teljesítjük.  

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi 
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés 
alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez, alvállalkozót kívánunk igénybe 
venni: 

A közbeszerzés azon része, melynek teljesítéséhez, alvállalkozót veszünk 
igénybe  

 

 

 

                                                           
1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles megtenni. 



 

 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 

A közbeszerzés 
értékének 10%-át 

meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt 

alvállalkozó 
(hivatalos név, 

székhely/lakóhely) 

A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó 

mértékben szerződést fog kötni 

A teljesítés 
aránya (%) 

   

   

 

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 Kapacitást 
rendelkezésre bocsátó 

szervezet (személy) 
megnevezése 

(hivatalos név, 
székhely/lakóhely) 

Azon alkalmassági követelmény(ek), 
amelynek igazolásához a kapacitást 

nyújtó szervezetre támaszkodik, jelen 
ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának(inak) megjelölésével 

  

  

 

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak /kisvállalkozásnak /középvállalkozásnak(2) minősül.  

11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy tájékozódtunk a az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni.  

 

Kelt: ……………, 2013……….. 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                           
∗ A nem kívánt szöveg törlendő! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

M4 Nyilatkozat kizáró okokról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

M4. mellékelt 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 3 

(közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat 
formájában) 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………  

 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben 
foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

 

- Kbt. 56. § (1) bekezdés tekintetében: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt;  
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;  
g) – 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 
vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben 
részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 

                                                           

 



 

 

jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; 
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
vagy  
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból 
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a 
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a 
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 
alapján kapott jövedelem,  
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető 
 
- Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében: 
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelenetkező az a gazdasági szereplő 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás 
tulajdonos társaságaira, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: 
………………………………………………… 
vonatkozóan a Kbt. 56.§  (1) bekezdés ka) pontja nem áll fenn. 
 

Kbt. 57. § (1) bekezdés: 
 a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
 b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – 
öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal 
bírságot szabott ki; 
 c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését 
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 



 

 

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56.§ (1) 
bek. és 57. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk 
alkalmasságnak igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56 § (1) bek. és az 
57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.:………….. 2013……. 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

M5 Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)  
alpontja tekintetében 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M5. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 4 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-a alapján 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kbt. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt társaságot: 
 

- szabályozott tőzsdén nem jegyzik, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az alábbiakban adom 
meg:6 

 
 

Tényleges tulajdonos neve  Állandó lakóhelye 

  

  

  

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető! 
 

(Megjegyzés: amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 
tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának becsatolása 
szükséges.) 
 
 
- szabályozott tőzsdén jegyzik.5 

 
 

 

Kelt.:……….. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                           
4Ajánlattevő (Magyarországon letelepedett és Nem Magyarországon letelepedett egyaránt), közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában 
5 A nem kívánt szöveg törlendő! 



 

 

 

 
 

 

 

M6 Szakmai Önéletrajz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
M6. melléklet 

 
szakmai önéletrajz6 

 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 
  

  

 
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 
  

  

 
 

GYAKORLAT IGAZOLÁSA  

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 

NYELVISMERET  

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

                                                           
6  A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! 



 

 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

 
Egyéb: 
Egyéb képességek:  
Szakértelem: 
 
 
......................, év. ................. hó ........ nap                                                                               
 

……………………………… 
aláírás 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

M7 Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M7. melléklet 

 

Nyilatkozat 

szakember rendelkezésre állásáról 
 

”Városi piac fejlesztése”  
 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakértő7 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes 
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban 
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 

 

Mettől8 Meddig 

Szerződéskötéstől Szerződés teljesítéséig 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák.   

 

 

Kelt.: ….. 

……………………………… 

aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           
7  Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia. 
8  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. 



 

 

 
 
 
 
 

 
M8 Nyilatkozat a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M8. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT  
a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 

 

”Városi piac fejlesztése” 
 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges 
alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt: 

 

 

{ Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} 

Továbbá a 2011. évi CVIII. törvény 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban 
nyilatkozom**: 

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 

 

** Erőforrás biztosítása esetén ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdésnek megfelelő 
tartalommal ismertetnie kell az erőforrás biztosításának módját is. 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon 
szükséges igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
M9 Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M9. melléklet 

 

 

Nyilatkozat9 

kiegészítő tájékoztatásokról 
 

”Városi piac fejlesztése” 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban …….. számú, 
valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom 
elkészítése során azokat figyelembe vettem. 

 

VAGY 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás 
nem volt 

 

 

Kelt:   

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

                                                           
9 Ajánlattevő tölti ki. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M10 Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

M10. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 
 

”Városi piac fejlesztése” 
 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy nyertességem esetén köteles vagyok - legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosításomat kiterjeszteni a felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra.  

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 
 



 

 

Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

189/2013. (XI. 27.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

”Ember központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” 

című ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0016 azonosítószámú projekt megvalósítása során 
lefolytatandó  Polgármesteri hivatal felújítása tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
 
1./ a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít a Polgármesteri hivatal felújítása tárgyában 
 
2./  a „Polgármesteri hivatal felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását és dokumentációját jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

 
3./  a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi 

gazdasági szereplők részére küldi meg: 
• Kazein Team Kft. 

4244 Újfehértó, Kossuth L. u. 92 
  

• Patai András e.v. 
4244 Újfehértó, Szikes u. 2. 

  
• Hevesi Mester Kft. 

4244 Újfehértó, Szent István u. 17 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 



 

 

Újfehértó Város Önkormányzata 
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

  
  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ 
 
 
 
 
 

Polgármesteri hivatal felújítása 
 
 
 
 
 

Ajánlatkérő: 

Újfehértó Város Önkormányzata  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
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III.  Ajánlattételi felhívás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban Kbt./  

122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra 
 
 

2.) Ajánlatkér ő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:  

 

 

 

 

 

 

 
Az ajánlatkérő nevében eljáró:  
Dr. Egyed Adrienn Noémi egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
székhely: 4244 Újfehértó, Tokaji u. 106.  
levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7. 
telefon: 20/421-1511 
e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com 

  
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája:  

 
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás. Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít, mert az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.  
 
3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

 
Polgármesteri hivatal felújítása 
  
 
CPV  
45.45-31.00-8, 45.21-13.60-0  
 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 
„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Polgármesteri hivatal felújítása építési beruházás 

kivitelezői feladatainak ellátása. 

neve: Újfehértó Város Önkormányzata 

címe: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

képviseli: Nagy Sándor polgármester 

telefon: 06-42-290-000 
telefax: 06-42-290-003 

e-mail:  polgarmester@ujfeherto.hu 



 

 

 

A beruházás keretében a városháza külső és belső felújítására és korszerűsítésére kerül sor.  

 

Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás 

tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott 

esetleges márkanevek, típusnevek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt műszaki-technikai 

paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az esetben azonban a 

megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.  

 
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció 
részeként kiadott kiviteli tervdokumentáció, a rendelkezésre álló jogerős építési engedély, a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások 
és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani 
 
4.)  A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 
 
5.)  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
 
5.1. Jelen szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés 

teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, míg a teljesítési határidő 
2014. június 1.  

 
5.2. Vállalkozó jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni, előteljesítést eszközölni és az 

ellenértéket számlázni. 
 

6.) A teljesítés helye 
 
Újfehértó, Szent István u. 10., belterület 87/1 hrsz. 
 
7.) Többváltozatú ajánlat 
 
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.  
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, és hazai központi költségvetésből kerül finanszírozásra, ezért a nyertes ajánlattevő 
köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga 
számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a 
teljesítését. 
 
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a Vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra.  A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a Megrendelőt terheli.  
 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és kifizetés pénzneme forint (HUF).  



 

 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (1)-(2) bek. alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 57/A. § 1. bek. b. pontjában foglaltakra lehetőséget biztosít a szerződésben foglalt 
teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére. 
Ajánlatkérő az előleg kifizetését az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint biztosítja. 
Az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő              
15 napon belül köteles kifizetni.  Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra 
vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg visszafizetési 
biztosítékot is.  Az előleg elszámolására a részszámlában és a végszámlában arányosan kerül 
sor. 
 

Ajánlattevő az előlegszámlán kívül, 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult 
az alábbiak szerint: a részszámla 50 %-os készültségnél, a végszámla pedig az átadás-
átvételi eljárás befejezése után, a teljesítés igazolását követően nyújtható be. 

A vállalkozási díj megfizetése szállítói finanszírozással történik; a Kbt. 130. § (1)-(4) 
bekezdése és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla 
kézhezvételétől, illetőleg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő 
teljesítés (átadás-átvételi eljárás befejezésének) napjától számított 30 napon belül, illetve 
alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § alapján az 
igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a 306/2011.  (XII. 
23.) Korm. rendelet 14 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, az ott meghatározott 
határidőkön belül, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően.  
 
 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
 
-az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a; 
-az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet. 
 
9.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 
 
10.) Kizáró okok  

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az 
alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdésében, és az 57.§ (1) bekezdésében, valamint az ajánlattevővel (közös ajánlattétel 
esetén bármelyik ajánlattevővel) az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban 
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 



 

 

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni, valamint 
igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

2. Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell eljárnia ajánlattevőnek. 
 
11.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
P.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének 
napjától visszaszámított 3 (három) évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét. 
 
Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján elérhető, elegendő az erről 
szóló nyilatkozat benyújtása; ebben az esetben ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot maga 
ellenőrzi, beszámolók csatolása nem szükséges. 
Amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem 
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
az alkalmasságát a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a 
közbeszerzés tárgyából származó (tervezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Amennyiben Ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, Ajánlatkérő felhívja 
Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében 
foglaltakra. 

 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 

P.1. az ajánlattevőnek vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszaszámított 3 (három) év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt.  
 
Amennyiben ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen alkalmassági 
követelménynek megfelel, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele eléri a 
nettó 20 millió Forintot. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
12.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági 
feltételeknek megfelelnie:  
 



 

 

M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az 
ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított 
öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 16. § (5) bekezdés előírásainak 
megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az 
előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. 
 
M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az 
ajánlattevőnek csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését, 
képzettségének ismertetését, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (amelyből 
az előírt alkalmassági feltételnek megfelelés megállapítható), a végzettséget és képzettséget 
igazoló dokumentumokat, illetve amennyiben az adott szakember a kamarai névjegyzékben 
szerepel, meg kell adni a kamarai nyilvántartási szám és a vonatkozó kamarai 
nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonalat, továbbá a szakember által aláírt, 
rendelkezésre állási nyilatkozatát. A felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki 
vezetők kamarai névjegyzéki felvételt, illetve abban való szereplést Ajánlatkérő a Kbt. 36. § 
(5) bekezdése alapján saját maga ellenőrzi. 
 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 
 
M.1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított öt évben  
legalább 1 db nettó 20 millió forint értékű, épület kivitelezési/felújítási/átalakítási 
referenciamunkával. 
 

M.2: nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal 

rendelkező, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 

szerinti, a kivitelezés irányításához szükséges, MV-Ép/ A vagy B kategóriájú, illetve vagy 

ezzel egyenértékű, hatályos átsorolás előtti, felelős műszaki vezetői jogosultság 

megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. 

 

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó 

az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának 

részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 (VIII.9.) FVM-GM-

KöViM együttes rendelet szerinti besorolást tekinti. 

 

A megjelölt szakembernek – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződés megkötéséig 

rendelkeznie kell az M.2. pontban meghatározott kamarai nyilvántartásba vétellel, amelynek 

elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) 

bekezdése alapján. 



 

 

 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
13. ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a teljes nettó vállalkozói díj  0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér 
fizetendő, de összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem 
esetén a teljesítés meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján 
esedékessé válik. 
 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt 
időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére 
köteles. 
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 

teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 

 

Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek 36 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell 
vállalnia. A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének 
időpontjától kezdődik. 
 
Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 

teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. § (6) 

bekezdés a) pontjának megfelelően. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés 

szerinti, teljes nettó vállalkozói díj öt százaléka 

 
Előleg-visszafizetési biztosíték:  
 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  

57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó köteles saját költségén előleg visszafizetési 

biztosítékot nyújtani a közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a 

Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 

368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a 

vállalkozói díj elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési 

biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak 

rendelkezésre kell állnia legkésőbb az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a 

vállalkozó nem jogosult előleg igénylésére. 

 
A biztosítékot az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. hogy 

az a fölötti rendelkezési joga a közreműködő szervezetnek ettől az időponttól kezdődően 

előlegszámla teljes összegének beszámításáig biztosított legyen.                             Az 

előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is 



 

 

eredményezi. 

 
14.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:   
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
15.) A dokumentáció beszerzésének feltételei 
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők 
rendelkezésére, melyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő részére.       
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
 
 
16.) Ajánlattételi határidő 
  
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 8 óra 15 perc 
 
17.) Az ajánlat benyújtásának címe 
 
Újfehértó Város Önkormányzata.  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
18.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
19.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje 

 

Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 8 óra 15 perc 

Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

20.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek, a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján 
meghatározott személyek. 
 
21.) Az eljárás tárgyalásos-e: igen. 
 
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattevőkkel a Kbt. 92. § (3) bekezdés alapján egyenként tárgyal 
a szerződéses feltételekkel kapcsolatosan. 
A tárgyalások, az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében, egymást 
követően, azonos napon egy fordulóban kerülnek lebonyolításra.  
 
A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 
szerződést. A tárgyaláson ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult 
ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor 
hitelt érdemlő módon (okirattal) igazolja.                             
 
Ajánlatkérő a tárgyalás során, annak lezárásaként felkéri az ajánlattevőket a végleges 
írásbeli ajánlattételre, a felolvasólap (Dokumentáció - 2. sz. melléklet) kitöltésével, továbbá 
az azt alátámasztó árazott költségvetés benyújtásával, melyeket ajánlattevőknek a 
tárgyaláson ajánlatkérő részére zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A végleges 
ajánlatok ajánlatkérő részére történő benyújtását követően kerülnek felbontásra és 



 

 

ismertetésre a végleges ajánlattevői megajánlások. 
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. 
Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg és ajánlatát írásban nem vonja 

vissza, úgy az ajánlatkérő benyújtott ajánlatát tekinti végső ajánlatnak, amely 

vonatkozásában az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll. 

 

22.) Az ajánlati kötöttség időtartama 
 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 
23.) Tárgyalás időpontja 
 
Dátum: 2013/12/16 (év,hónap,nap)      Időpont: 9 óra 00 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
24.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: Nem. 
 
25.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: 
 
„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című pályázat, azonosítószáma: 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016   
 
26.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a 
Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.  
 
27.) A szerződéskötés tervezett időpontja 
 
A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. 
nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap. 
 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 

28.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása 
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
29.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások 
 

3.) Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 



 

 

borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban (csomagolásban) kell elhelyezni.    
  

4.) A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: 
 

 „ Ajánlat- ” Polgármesteri hivatal felújítása -  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
3.) Az ajánlatok formai követelményei:  
 
b) Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalait sorszámozni. 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.  
 

b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
c) 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.  
d) 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. 
 
 4.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 
kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő 
viseli. 
 
 5.) Az ajánlat felbontásakor a Kbt. 62. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatok kerülnek 
ismertetésre.  
 

 30.) Egyéb információk 
 

1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ban 
foglaltak - Kbt. 122.§. (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. 
 
2.) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
3.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 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 ajánlati felhívás megküldésének napján 
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
 
4.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon 
az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint 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. (Kbt. 54. § (1) bekezdés) 
 
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a 
Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. 
 
6.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan, 
mely a következő: Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
 
7.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján meg kell jelölni: 
 
c) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni,  
d) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 

 
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. 
pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.   
 
8.) Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen 
vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz 
csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, 
vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után.  
A fordítás eredetivel történő egyezőségéről az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője írásban nyilatkozzák. Amennyiben a fordítás nem felel meg az 
alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül. 

 
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dokumentáció mellékleteként szereplő 
szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan. 

 
10.) Jelen felhívás 11.) P.1. és 12.) M.1. pontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási 
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint a minősített 
ajánlattevőknek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmasságát. 
 
11.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági 
társaság létrehozását nem teszi lehetővé.  
 
12.) A Kbt. 25. § (1) bekezdés és 95. § (2) bekezdés szerint több gazdasági szereplő 
közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz eredeti példányban mellékelni 
kell a közös ajánlattevők minden tagja által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 



 

 

megjelölik, továbbá rögzítik, hogy a közös ajánlattevők a szerződéses kötelezettségeik 
teljesítéséért egyetemlegesen, az értékhatár korlátozása nélkül felelősséget vállalnak. 
 
13.) Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes 
költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 
 
14.) Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő 
esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, 
vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli.  
 
15.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott 
igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5) 
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 
 
16.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során (Kbt. 72.§ (1) bek. ) a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77.§ (2) 
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

 
17.) Ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell: 
 
• A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányokat, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintákat, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az 
abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult 
személy írta alá, 2006. évi V. törvény 9.§. 

• Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

• A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti formában. 

 
18.) A Kbt. 60.§ (6) bekezdés szerint az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolni 
ajánlatához, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek. 
 
19.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban 
és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez 
szükséges.  
 
20.) Ajánlatkérő árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles 
ajánlatához csatolni a kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban 
részletezettek szerint. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek 
szerinti beárazott, tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban 
meghatározottak szerint kerül benyújtásra. 
 
21.) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8./A.§ (1)- (2) bekezdései tartalmazzák az 
ajánlatban alkalmazott minimális rezsióradíj vizsgálatának szabályait. Aránytalanul 
alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb 
az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős 



 

 

miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél 
[306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 8/A. § (1)bek.]. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd 
Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2013. évre ajánlott, általános forgalmi 
adó nélküli legkisebb mértéke 2383 forint/óra [28/2013. (VI. 27.) BM rend. 1. §]. A 
minimális rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket a 28/2013. (VI. 27.) BM 
rendelet 1. melléklet tartalmazza. 
 
22.) Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában arra 
irányuló szándéknyilatkozatát, hogy a közbeszerzési eljárásban történő nyertes ajánlattétel 
esetén az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni fog, a szerződéskötés időpontjáig 
megköti vagy amennyiben az Ajánlattevő meglévő felelősségbiztosítása nem éri el az 
ajánlatkérő által előírt mértéket, köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az előírt mértékű felelősségbiztosításra 
(306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 9. §). 
 
A beszerzés tárgyát lefedő (építési kivitelezési munkák) szakmai felelősségbiztosítás 
értéke el kell, hogy érje a legalább 20 millió Ft/projekt időtartam, és a legalább 5 millió 
HUF/káresemény mértéket, mely kiterjed dologi és személyi sérüléses káreseményekre is. 
 
 
23) Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó. 
 

    31.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. 11. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  Dokumentáció 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

dokumentáció 

 
” Polgármesteri hivatal felújítása” című hirdetmény közzététele nélküli  

tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlatkérő neve, címe:  

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) 

 

Az eljárás általános feltételei 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi VIII. 
törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési 
eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: 
ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva 
saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban 
megadott műszaki leírásnak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:  

� ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

� ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlattételi 
dokumentációban megadott minden követelménynek. 

Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette a dokumentációt.  

 

Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az 
ajánlatát. 

 

Kiegészítő tájékoztatás 
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben, valamint email-en 
digitálisan szerkeszthető (doc) formátumban kell eljuttatni az Ajánlatkérő részére, az 
alábbi címre: 

 

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata 

Postai cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Nagy Sándor polgármester 

Tel: 42/290-000 

Fax: 42/290-003 

e-mail: polgarmester@ujfeherto.hu 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a 



 

 

megadott címre.  

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg telefax vagy 
email útján a dokumentáció átvétele során feltüntetett elérhetőségekre. 

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő 
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.                           
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az 
ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg 
hiánytalanul határidőre.  

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások 
számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi 
dokumentáció részévé válnak. 

 

Teljesség és pontosság  
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmának teljességét. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 
elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

Ajánlattétel költségei 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

 

Ajánlati kötöttség 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  

A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 

Több változatú ajánlat  
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 

 
 8.     Tájékoztatás  

 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a környezetvédelemre, 
az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről kérhető: 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.nav.gov.hu 



 

 

 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Telefon: + 36-1-795-2000 
Telefax: + 36-1-795-0200 
 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság  
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 
Tel.: +36-1- 346-9414 
Fax: +36-1- 346-9417 
Honlap: www.ommf.gov.hu 
 

9.  Bírálat 
Az elbírálás végeredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza. 

 

  10.  Közös ajánlattétel 
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát 
egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már 
nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben 
résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem 
módosítható. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
ajánlattevők közötti megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 
nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által 
az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az 
elismert teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet; 

e) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

f)  az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 



 

 

illetve bontó feltételtől. 

 

   11.   Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 

 

   12.   Formai követelmények  
12.1. Az ajánlatnak az M1 mellékletben kiadott és az ajánlattevő által a megfelelő 
oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott 
meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia. 
12.2. Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 
borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
12.3. Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” feliratnak. 
12.4. Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól 
elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban. 

12.5. Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell 
a következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 
nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

-  a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 

12.6. Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- az ajánlatkérő nevét, címét; 

- az ajánlattevő nevét, címét;  

-   a következő feliratot:  
 

 „ Ajánlat- ”  Polgármesteri hivatal felújítása -  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
12.7.  Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a 
kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak. 
 

   13.   Hiánypótlás 
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást.  

 

14.   Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között  
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, 
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában 
joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 
megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 
közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

 



 

 

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban 
bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött 
bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a 
dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

- közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közötti megállapodás szerinti 
képviselőjének; vagy 

 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen 
meghatalmazott személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI M ŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Előzmények 
 

Az NFÜ az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program (a továbbiakban: ÉAOP) 

keretén belül ajánlatkérő „Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” 

címmel, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amelyet az 

NFÜ támogatásban részesített.  

 
Jelen dokumentáció, s így a közbeszerzés eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés mellékletét képezi a Támogatási Szerződés, a műszaki terv és tartalom, 
költségvetés. 
 
2. Közbeszerzés célja 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Polgármesteri hivatal felújítása építési beruházás 

kivitelezői feladatainak ellátása. 

 

A beruházás keretében a városháza külső és belső felújítására és korszerűsítésére kerül sor.  

 
3. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya 
 
Az ingatlan Újfehértó település központi részén, a Szent István út 10. sz., 87/1. hrsz. 

alatt található. A telek közel paralelogramma alakú. Az ingatlan aszfaltozott útról 

közvetlenül megközelíthető. A telek területe 863 m2. 

Parkolási lehetőség az ingatlan előtti és a hátsó udvarban lehetséges. Az ingatlan 

gépkocsi és akadálymentes forgalma a Szent István útról történik. 

 
Az alábbi építési munkálatok elvégzésére kerül sor: 

 

- A homlokzati koronázó párkányig a homlokzatvakolat felújítása, 

- színezése. 

- Hátsó homlokzat (északi) hőszigetelése 

- Homlokzati- és lábazati falvakolat javítása, színezése 

- Homlokzati párkányok, nyíláskertezések javítása, színezése 

- Vörösréz lemez bádogozások szükség szerinti javítása 

- Ablakok cseréje hőszigetelő üvegezésűre 

- Padlásfödém hőszigetelése 

- Rámpakorlát átalakítása alsó pipás megfogás, 30 cm túlnyúlás 

- Lépcsőnél-rámpánál bordás térkő előjelző kell alul-felül 60 cm 



 

 

- Akadálymentes bejárati ajtót kifelé kell nyitni 

- Belső rámpakorlát alsó korlátja pipás megfogással 

- Információs pult (porta) térdszabad kialakítással 

- Ügyfélszolgálati pultok akadálymentesítése, térdszabad kialakítással 

- Kétszárnyú régi pallótokos ajtók átalakítása úgy, hogy minkét szárny 

- nyitható legyen elektromosan, gombbal 

- Minden ajtónál a 90 cm tiszta áthaladási szélesség biztosítandó 

- (néhány ajtót cserélni szükséges) 

- Küszöbök megszüntetendők és a belső 4-5 cm-es szintkülönbségek 

- áthidalására cca 0,5 m-es kis rámpácskák készülnek. 

- A meglévő akadálymentes WC nem megfelelő, így új akadálymentes 

- WC kialakítandó 

- Portán egy mobil indukciós hurok 

- Pixel-dekor vezetősávok, kontrasztos ajtókeretek, kontrasztos lépcsőél 

- jelzések 

- Üvegfelületek 110 és 150 cm-en akadálymentesítés jelezendők 

- Akadálymentes parkoló 360x550, felfestéssel-piktogrammal-táblával 

- Járdák javítása sík csúszásmentes burkolattal, felületi hibák javítása 

- Járdákba bordázott vezetősáv 

- Belső terekben, akadálymentes útvonalon utólagos vezetősáv 30 cm 

- szélességben 

- A nyílászáró cserék és kontrasztos felületek kialakítása miatt, belső 

- festések és vakolatjavítások szükségesek 

 
 
4. Az ajánlati ár: 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan 

költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a 

kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban részletezettek szerint. 

Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek szerinti beárazott, 

tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint 

kerül benyújtásra. 



 

 

 

5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: 

 

A műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott márkanevek, 
típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges 
márkanevekre, típusnevekre történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt 
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az 
esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűség 
igazolására megfelelő lehet különösen a gyártótól származó nyilatkozat vagy független, 
szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvány, illetve az 
ajánlattevő nyilatkozata is. 

 
Az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő 
márkájú és /vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az 
ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést 
és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, 
valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot. 
 
A nem megfelelősségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhívásban felsorolt 
munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka 
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák 
mennyiségi kimutatásának. 
 
Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének 
meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem 
pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó 
semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre  
 
A közbeszerzési műszaki leírás részét képező kiviteli tervek, jogerős építési engedély 
műszaki leírás, műszaki rajzok, és az árazatlan költségvetés elektronikusan mellékelten 
csatolva. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS  

 
amely létrejött egyrészről  
 
Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely:  4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
Adószám:  15732475-2-15 
Számlaszám:  68800013-11039141 
Képviselő:  Nagy Sándor polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről  
…………………………………………… 
Székhely: ………………………………. 
Adószám: ………………………………. 
Cégjegyzékszám:………………………….. 
Számlaszám: …………………………… 
Képviselő: ………………………………. 
mint Vállalkozó (a továbbiakban, vállalkozó)  
 
között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 
1. Előzmények 

 
1.1. Újfehértó Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett pályázati felhívásra ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosítószámú „Ember 
központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” című pályázatával. Ezen projekt 
során a Polgármesteri hivatal felújítása is megvalósul. 
 
1.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a projekthez kapcsolódóan a megrendelő, mint a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 6. § b) pontja szerinti ajánlatkérő a 
Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított ” Polgármesteri Hivatal felújítása” tárgyában. 

 
1.3. Az 1.2. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a megrendelő számára a 
legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a vállalkozó tette, akit a megrendelő a 
közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított. 

 
1.4. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott 
közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárás alapját képező ajánlattételi felhívás, 
valamint dokumentáció és a vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg; 
melyek a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletét képezik. 
 
6. A  szerződés tárgya 

 
2.1. A megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, a vállalkozótól megrendeli, a 
vállalkozó pedig a megrendelő részére vállalja az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 
pályázatában foglalt, az ajánlattételi felhívás és dokumentációban (1. számú melléklet) 
szereplő Polgármesteri hivatal felújítása tárgyú építési kivitelezési munkák elvégzését. 
 



 

 

2.2. A vállalkozó a tevékenységet a megrendelő érdekének megfelelően, a tárgyi 
tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások, etikai normák 
betartásával köteles teljesíteni, úgy, hogy a megrendelővel, illetve annak megbízottjával 
(műszaki ellenőrrel) folyamatosan együttműködik.  
 
2.3. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles betartani különösen, de nem 
kizárólagosan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvényben illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglalt előírásokat és szabályokat. A vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a 
tevékenység megvalósítása során a munkavégzésre vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi 
és hatósági (különösen, de nem kizárólagosan munkavédelmi, környezetvédelmi, 
biztonsági, vagyonvédelmi, tűzvédelmi) előírások betartásáért. 
 
2.4. A vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munkálatok megvalósításához szükséges, jelen 
szerződés  1. számú mellékletében szereplő teljes műszaki dokumentációt a szerződés 
aláírásával egyidejűleg átvette, az abban foglaltakat a jelen szerződés teljesítése során 
maradéktalanul betartja. 
 
2.5. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően, egymással teljeskörűen együttműködve kötelesek eljárni. 
 
2.6. A megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a 
szerződés aláírásának napján átadni. A vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni és a 
munkát megkezdeni. Ez az időpont tekintendő a vállalkozó részére történő birtokbaadás 
időpontjának is. A vállalkozó köteles az építési munkaterület munkavégzésre való 
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 
jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a megrendelő figyelmét a hiányosságok 
megszüntetésére felhívni, a munkaterület átvételét követően. 
 
2.7. A vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
tapasztalattal, szakértelemmel, képesítéssel rendelkezik, továbbá rendelkezik a jelen 
szerződés tárgyát képező munkálatok végzéséhez szükséges engedélyekkel.  
 
2.8. Építtető: Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Adószám: 15732475-2-15 
Képviseli: Nagy Sándor polgármester 
 
7. Teljesítési határidő 
 
3.1. A teljesítés véghatárideje: 2014. június 1. ; a vállalkozó a határidő lejárta előtt is 
jogosult teljesíteni. 
 
3.2. A teljesítést a munka műszaki tartalma alapján kell elbírálni. A teljesítést, illetve a 
számla kifizethetőségét a megrendelő által megbízott műszaki ellenőr igazolja. 
 
3.3. A vállalkozó köteles a teljesítési határidő módosítását kezdeményezni, ha: 
- többlet- és pótmunka merül fel 
- időjárási körülmények a munka teljesítését késleltetik 
 
3.4. A jelen szerződés teljesítését érintő bármilyen körülményt a szerződő felek 
haladéktalanul kötelesek egymás irányába jelezni, ennek elmulasztásából eredő 



 

 

jogkövetkezményekért a mulasztó fél felel. 
Ennek alapján, ha a vállalkozó a megállapított teljesítési véghatáridővel a fentiekben 
megjelölt okok miatt késedelembe esik, és a vállalkozó nem kezdeményezi a teljesítési 
határidő módosítását, késedelme esetén a jelen szerződés szerint megállapított kötbért 
köteles fizetni.  
 
3.5. A vállalkozó a pótmunkát csak a jelen szerződés módosítása alapján jogosult elvégezni. 
 
3.6. A vállalkozó többletmunka elvégzéséért díjazást nem számíthat fel. 
 
3.7. A többlet- és a pótmunka körébe tartozó munkák tekintetében a vonatkozó 
jogszabályokban rögzített fogalom meghatározás az irányadó. 
 
8. A teljesítés helye (munkaterület) 

 
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. , belterület 87/1 hrsz. 

 
9. Vállalkozói díj 

 
5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben rögzített munkák 
elvégzését a vállalkozó nettó …………………………………..-Ft azaz 
………..……………………………… forint összegben átalányáron vállalja. 
  
5.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a díjat a vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes 
ismeretében határozta meg, és annak megállapítása során figyelemmel volt a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. A vállalkozó kijelenti, hogy 
vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljeskörű, és tartalmaz minden olyan 
munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 
megvalósításához szükséges. Ezen túlmenően a vállalkozó díjazásra, költségelszámolásra 
nem jogosult. 

 
6.   Fizetési feltételek 
   
6.1. A vállalkozói díj tekintetében a vállalkozó 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db 
végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:  

a részszámla 50 %-os készültségnél,  
a végszámla a szerződésszerűen megvalósított, befejezett, építés munka elvégzését 
követő műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után nyújtható be. 

 
A vállalkozó köteles a számlákhoz csatolni a megrendelő által aláírt teljesítésigazolást. 
 
6.2. A 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa-törvény) szabályozott fordított adózás 
alkalmazását figyelembe véve kell kiállítani a számlát.  

 
Az Áfa-törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján az áfa fizetésére a vevő 
kötelezett, ezért a teljesítésre kötelezett a számlán áthárított áfát nem tüntethet fel. A 
Megrendelő belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak számít, és a jogügylet 
vonatkozásában alanyi adómentességet nem élvez, ezért jelen esetben a fordított adózás 
alkalmazható. 
A hatályos jogszabályok előírásai szerint kiállított számlát Újfehértó Város Önkormányzata 
részére kell kiállítani és megküldeni. (cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.).  A 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, továbbá a jelen szerződés előírásainak tartalmi 



 

 

és formai szempontból egyaránt megfelelő számla elkészítéséért a kibocsátó a felelős. A 
nem megfelelően kiállított számla alapján kifizetés nem teljesíthető. 
 
6.3. A munkák finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, és hazai központi 
költségvetésből kerül finanszírozásra a támogatási konstrukcióra vonatkozó szabályok 
szerint. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.  
 
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a megrendelőt terheli. 
 
6.4. A vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű 
előleg kifizetését kérheti a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 57/A. § 1. bekezdésben foglaltakra.  
 
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a vállalkozó közvetlenül a 
közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett megrendelő egyidejű értesítése 
mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói 
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
A megrendelő köteles a vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését 
követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi 
kifizetési igénylés keretében. 
A közreműködő szervezet meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás 
részletszabályait. 
 
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó az előleg 
igénylésének feltételeként köteles saját költségén előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani a 
közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés 
a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 
77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a vállalkozói díj elszámolható 
összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési biztosíték nyújtására vonatkozó 
kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia legkésőbb 
az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a vállalkozó nem jogosult előleg 
igénylésére 
 
Az előlegszámla teljes összege arányosan kerül beszámításra a részszámla és a végszámla 
összegébe, úgy, hogy a két számlába mindig az előlegszámla teljes összegének a fele kerül 
beszámításra. 
 
6.5. Az elvégzett munka ellenértékét a Kbt. 130 § (1)-(4) bek.  és  a Ptk. 292./B. § (1)-(2) 
bek. alapján - a vállalkozó részéről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően 
kiállított és benyújtott és a műszaki ellenőr által szakmailag leigazolt részszámla és 
végszámla ellenében – a szerződésszerű teljesítést követően a Támogatási Szerződésben 
rögzített szállítói finanszírozás szabályai szerint, a Közreműködő Szervezet a hozzá 
benyújtott kifizetési kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül átutalja a 
vállalkozó ................... Banknál vezetett .............................. számú bankszámlájára. A 
kifizetés határidejébe a hiánypótlásra igénybevett időtartam nem számít be. A bankszámlák 
közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a 
pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. 
    



 

 

6.6. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező 
feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a 
megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. 

 
6.7. Vállalkozói hibás teljesítés esetén a megrendelőnek joga van a vállalkozói díj 
teljesítésre eső részét visszatartani, amennyiben felszólításra a hibák, hiányosságok 
kiküszöbölésére elfogadható határidőn belül nem kerül sor. 
 
6.8. A megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete EU alapokból – 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- finanszírozott pályázati forrásként, hazai központi 
költségvetési forrásként és megrendelői saját forrásként rendelkezésére áll. 

 
6.9. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések 
esetében. 

 
7. Jótállás és szavatosság 

 
7.1. A vállalkozó a jelen szerződés alapján kivitelezett munkákra 36 hónap jótállást vállal. 
A jótállási idő lejárta után a vállalkozót a Ptk. és a kötelező alkalmassági időről rendelkező 
jogszabály szerint szavatossági kötelezettség terheli. A jótállási és a szavatossági időtartam 
kezdetét a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi dátumától kell számítani.  

 
7.2. A vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket elvégezni, a megállapított 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni és az építési naplóban rögzíteni. Az elkészített 
műbizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatos jegyzéket 
kell vezetni. 
 
7.3. A vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált 
anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások szerinti kötelező alkalmassági időt -
szavatosságot- vállalja. 
 
7.4. A jótállás időtartama alatt a vállalkozó a megrendelő által jelzett hibás munkarészek 
kijavítását tizenöt napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon 
belül befejezni. Ellenkező esetben a megrendelő jogosult - a vállalkozó értesítése mellett - a 
vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni. 
 
7.5. A beépített anyagokra a szállító, illetve a gyártó minőségi bizonyítványa az irányadó. 
 
7.6. A jótállási, illetve a szavatossági (garancia) idő kezdete a létesítmény átadás-átvételének 
lezárási időpontja. 
 
8.  Szerződésszegés 
 
8.1. A szerződő felek a vállalkozónak felróható nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 
esetére a vállalkozó alábbi kötbérfizetési kötelezettségében állapodnak meg: 

 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a nettó ajánlati ár 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de 
összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem esetén a teljesítés 
meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján esedékessé válik. 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt 



 

 

időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére 
köteles. 
 
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 
teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 
 
8.2.A késedelmes, valamint a hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű 
teljesítés és a garanciális kötelezettség alól nem mentesít. A megrendelő kötbérigényét 
írásban, a jogalap és az összeg megjelölése mellett köteles a vállalkozóval közölni. A kötbért 
a megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A megrendelő érvényesítheti a 
kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel 
okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti a 
megrendelő, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 
 
8.3.A vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy 
kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A megrendelőt az akadály beálltáról és 
megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. 
8.4.A megrendelő kötbérigény érvényesítésének jogosultsága esetén a kötbér mértékének 
megfelelő számlát bocsát ki a vállalkozó felé. A megrendelő jogosult a jelen szerződésben 
rögzített bármely kötbér mértékének megfelelő összeggel csökkentett díjat fizetni a 
vállalkozó felé (beszámítás). 
 
8.5. Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 
teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. §-
nak megfelelően. 
A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás (vállalkozói 
díj) öt százaléka, ………………………… Ft, azaz 
…………………………………………………. forint. 
 
A vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. §. 6) bekezdés a) pontjának megfelelően 
teljesíti, azaz az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) fizetési 
számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel (megfelelő aláhúzandó). 
 
A vállalkozónak a jótállási kötelezettségek teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés 
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jelen szerződésben foglalt összegnek és 
jótállási időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
A jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevő 
vállalkozó az ajánlatában nyilatkozott. 
A vállalkozó nem szolgáltathat olyan biztosítékot, amely a megrendelő feltétel nélküli 
igényérvényesítését korlátozza. 
9.  Felek képviselete 
 
9.1. A jelen szerződés módosítására, a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozattételre 
az alább megnevezett képviselők jogosultak: 

Megrendelő részéről: Nagy Sándor polgármester 
Vállalkozó részéről:   …………………………….. 
 
 

9.2. Építési naplóba történő bejegyzésre, a kivitelezési munkával kapcsolatban 



 

 

nyilatkozattételre jogosultak: 
Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőr: 

- Műszaki ellenőr:    ………………………. 
- Azonosító sz.:                 ………………………. 
- Mobil:      ………………………. 

 
Vállalkozó részéről: 

- Felelős műszaki vezető:   ………………………. 
- Felelős műszaki vezető jogosultsága:     ………………………. 
- Mobil:      ……………………….  

 
9.3. A képviselők személyében bekövetkező változást a szerződő felek kötelesek egymás 
irányába haladéktalanul írásban jelezni. Ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekért 
a mulasztó fél felel. 
 
9.4. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a 9. fejezetben 
meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, közlés, nyilatkozat 
csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt személyesen, ajánlott vagy 
tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján bizonyíthatóan kézbesítették, 
és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel látták el. 
 
10.  Alvállalkozó igénybevétele 
 
10.1. A vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybevételére, azonban az 
alvállalkozó tevékenységéért, mulasztásáért mint sajátjáért felel.  Az alvállalkozónak a 
tárgyi tevékenység végzéséhez, a jelen vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges 
képesítéssel, engedélyekkel, szakmai tapasztalattal rendelkeznie kell. Az alvállalkozók 
foglalkoztatásával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi előírásokat, továbbá a Kbt. 128.§ 
(2)-(5) bekezdésében foglaltakat be kell tartani. 
 
10.2. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása, koordinálása a vállalkozó feladata 
és felelőssége. 
10.3. A vállalkozó köteles a megrendelőnek az alvállalkozó bevonását bejelenteni, és a 
szükséges nyilatkozatokat megtenni. 
10.4. A vállalkozó harmadik személy bevonása (alvállalkozó) esetén is teljeskörűen felel a 
jelen szerződés, a vonatkozó jogszabályi és pályázati feltételek betartásáért, illetve ezek 
betartatásáért. 

 
11. Építési napló vezetése 
 

11.1. A vállalkozó a kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót köteles vezetni. A 
szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési 
naplóban feltüntetni az építési napló megnyitásakor. Az építési naplóban megállapítások, 
megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag az abban megnevezett személyek 
jogosultak. Az építési napló megnyitása utáni esetleges változásokat a naplóban rögzíteni 
kell. 
 
Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -
bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt építési napló használatával 
kötelesek teljesíteni. 
Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. 
 



 

 

11.2. Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani, és az építőipari kivitelezési 
tevékenység végzésének ideje alatt - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – a munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. Az építési naplóban 
minden olyan feltételt és állapotot rögzíteni kell, mely a szerződés szerinti munkák 
megvalósításával kapcsolatos. 
 
11.3. Az építési naplót a jelen szerződés szerinti munka teljes befejezését követően le kell 
zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írnia. 
Az építési napló, valamint annak vezetésére vonatkozó részletszabályaira az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó 
hatályos jogszabályi előírások irányadóak, amelyek figyelmen kívül hagyásáért a vállalkozó 
felel. 
 

12. A munkaterületre és a munkavégzésre vonatkozó egyéb rendelkezések 
 

12.1. A vállalkozó az általa átvett munkaterületen vállalja a munka- és balesetvédelmi, 
biztonságtechnikai és tűzrendészeti szabályok, továbbá az építési engedély illetve a 
munkaterületre vonatkozó egyéb rendeletek, szabályok betartását, és az azokkal kapcsolatos 
további felelősséget is. 
 
12.2. A vállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket, 
felszerelést, eszközöket és szerszámokat. 
 
12.3. A vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.  
 
12.4. A vállalkozó kötelessége és felelőssége annak biztosítása, hogy a munkaterületen 
csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, 
illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a 
napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.  
 
12.5. A munkaterületen végzett kivitelezési munkálatokat a felelős műszaki vezető 
irányítja. A felelős műszaki vezető feladatára, felelősségére az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben illetve az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, 
illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai megfelelően irányadóak.  
 
12.6 A vállalkozó köteles a munkálatokat úgy végezni, hogy a meglévő szerkezeteknek, 
beépített anyagoknak és kiépített környezeteknek a munkálatokkal nem érintett részeit, 
elemeit megóvja, azokban semmiféle kárt nem okozhat.  
 
12.7. A vállalkozó a munkavégzéshez esetlegesen szükséges ideiglenes építéshelyi 
berendezéseket saját költségére és felelősségére építi fel, és bontja le, és köteles elszállítani 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. 
 
12.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során kizárólag a hatályos 
előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező I. osztályú műszaki paramétereket 
biztosító, új állapotú anyagokat, szerkezeteket használ fel, amelyek alkalmasságát a 
vállalkozó szavatolja. A vállalkozó a tevékenysége során a környezeti szempontból 
legelőnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat alkalmazza, és köteles a vonatkozó 
környezetvédelmi előírásokat betartani. 



 

 

 
12.9. A vállalkozó köteles a munkálatok végzése során a jogszabályi előírások szerint az 
adminisztrációs feladatokat ellátni, a szükséges nyilvántartásokat naprakészen vezetni. 
 
12.10. A vállalkozó a tevékenység végzése közben szerzett sérülés vagy baleset miatt 
kártérítési igényt nem nyújthat be a megrendelő felé. A vállalkozó által a munkálatok 
teljesítése során okozott bármilyen sérülésért vagy károkért az anyagi és büntetőjogi 
felelősség a vállalkozót terheli. A vállalkozó a nem szerződésszerű munkavégzése miatt 
okozott károkért helytállni köteles. 
 
12.11. A vállalkozó felel a munkaterület rendjéért, a balesetvédelmi előírások betartásáért, 
illetve a szükséges elkorlátozási feladatok elvégzéséért. A vállalkozó köteles a tevékenység 
végzésének helyigényét és hatásterületét minimalizálni, az ideiglenes (forgalom) 
korlátozásokat az indokolt mértékben és ideig alkalmazni.  
A vállalkozó felel a munkaterületen a megfelelő figyelmeztető és egyéb jelzések, táblák 
elhelyezéséért, és a műszaki átadás- átvételig történő fenntartásáért. A munkavégzésre, a 
munkaterületre vonatkozó jelzéseket, táblákat a vállalkozó a munkaterület átadás- 
átvételétől a műszaki átadás átvételig terjedő időtartamra saját költségen helyezi el és 
szállítja el. 
 
12.12. A vállalkozónak tudomása van arról, hogy az épületben a hivatali munkavégzés 
folyamatosan funkcionál, ezért vállalja, hogy a kivitelezési munkálatok ezen funkciók 
ellátását nem akadályozzák. A munkálatok végzése során ezért a vállalkozónak kiemelt 
körültekintéssel kell eljárnia a kivitelezés során. Ennek figyelmen kívül hagyásából eredő 
jogkövetkezményekért a vállalkozó felel, és a megrendelőre felelősség nem hárítható át. 
 
12.13. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen bekövetkező 
káreseményt haladéktalanul köteles a megrendelő, illetve szükség szerint a hatóságok felé 
bejelenteni.                      A vállalkozó köteles kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, 
és az okozott kárt haladéktalanul, saját költségen helyreállítani, függetlenül attól hogy a 
káresemény bekövetkezéséért a vállalkozó, vagy a jelen szerződés teljesítésébe bevont 
személy felel. 
 
12.14 A tervtől eltérő műszaki megoldást a vállalkozó csak a megrendelő képviselőjének 
előzetes és kifejezett írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat. 
 
12.15. A vállalkozó kötelessége biztosítani a munkaterület, a felhasználandó építési 
anyagok, illetve az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező 
hiány vagy kár veszélyét a vállalkozó viseli. 
 
12.16. A vállalkozó kötelessége a munkavégzés területét folyamatosan tisztán tartani, a 
munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot a kijelölt, elkülönített helyen, 
konténerben tárolni, és folyamatosan elszállítani. A vállalkozó a veszélyes, illetve a 
veszélyesnek nem minősülő hulladékok (továbbiakban együtt: hulladék) elszállításáról, 
elhelyezéséről a hatályos jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A vállalkozó köteles 
az építési naplóban folyamatosan vezetni a munkaterületen keletkezett hulladék 
mennyiségét és fajtáját.  
 
12.17. A vállalkozó a környezet és természetvédelemre vonatkozó - műszaki leírásban 
foglalt - előírásokat köteles betartani, a környezetszennyezés lehetőségét kizárni. A munka 
befejezése után az építési területen környezetidegen anyag nem maradhat. 
 



 

 

12.18. Amennyiben harmadik személy a megrendelővel szemben a vállalkozónak felróható 
tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben igényérvesítéssel lép fel, úgy a 
vállalkozó köteles a megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és 
tevékenységéért, illetve mulasztásáért feltétlen és korlátlan felelősséget vállalni. 
 
Amennyiben a megrendelővel bármilyen jogsérelem miatt eljárás indul, a vállalkozó a 
vonatkozó eljárási szabályok szerint az indított eljárásban félként részt vesz, továbbá a neki 
felróható tevékenység vagy mulasztás miatt a megrendelőnél vagy harmadik személynél 
keletkező károkért, jogkövetkezményekért köteles felelősséget vállalni. 
 
12.19. A vállalkozó köteles a megrendelő, valamint a Támogató Szervezet, továbbá más, 
jogosultsággal rendelkező személy vagy szerv részére biztosítani, hogy bármely időpontban, 
előzetes értesítés nélkül is, az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, megtekinthessék és 
megvizsgálhassák a munkavégzés helyszínét, a munkavégzés folyamatát, az anyagok 
minőségét. 
 
12.20. A vállalkozó köteles saját költségén  tervezői művezetést igénybe venni a munkáltok 
végzése során. 
 
13.  Műszaki átadás-átvétel 
 
13.1. A vállalkozó köteles a tárgyi munkálatokat határidőben, I. osztályú minőségben, a 
jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó 
előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító 
minőségben, hiba- és hiánymentesen elvégezni. 
 
13.2. A vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a megrendelőt a jelen szerződés 
teljesítéséről. 
 
13.3. A vállalkozó a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá váláskor (a 
tevékenység befejezésekor) a munkaterületet műszaki átadás- átvételi eljárás keretében 
átadja a megrendelőnek. A műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009 (IX. 
15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai 
megfelelően irányadóak. 
 
13.4. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a megrendelőt legalább 15 
nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. A megrendelő az érdekelt szervek 
egybehívásával az átadás-átvételi eljárást lefolytatja, arról jegyzőkönyvet vesz fel. 
 
13.5. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles a megrendelő 
részére átadni mindazon iratot, dokumentációt, nyilatkozatot, melyek a szerződésszerű 
teljesítés elbírálásához szükségesek.  
 
13.6. A megrendelő jogosult az elkészült munka átvételét megtagadni, ha a beruházás a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas. Az átvétel megtagadásával a 
műszaki átadás- átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni, és a vállalkozó a megrendelő 
által jelzett hibát, hiányosságot köteles haladéktalanul, külön díjazás vagy költségtérítés 
nélkül rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságot biztosító módon 
kijavítani, megszüntetni. A munkák elvégzését követően a műszaki átadás- átvételi eljárást 
ismételten le kell folytatni. A szerződésszegésből eredő jogkövetkezményekért a vállalkozó 
felel. 
 



 

 

13.7. A szerződő felek a Ptk. vonatkozó előírásai alapján a műszaki átadás-átvételi eljárástól 
számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a 
megrendelő készíti elő és meghívja arra a vállalkozót.  A meghívót az eljárás 
megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a 
megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A megrendelő az eljárásról a meghívottak 
jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A megrendelő által jelzett, a jótállás- szavatosság 
körébe tartozó hibákat, hiányosságokat a vállalkozó külön díjazás vagy költségtérítés nélkül 
köteles haladéktalanul kijavítani, megszüntetni, és ennek tényét a megrendelő felé jelezni. 
Amennyiben a vállalkozó kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a megrendelő 
jogosult a vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni a munkálatokat. 
 
14.  Záró rendelkezések 
 
14.1. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt munkára felelősségbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik. A felelősségbiztosítási kötvény a szerződés 3. számú mellékletét 
képezi. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítását a jótállási 
időszak végéig fenntartja. A felelősségbiztosítás kiterjed a vállalkozó vagy a jelen szerződés 
teljesítésében részt vevő személy tevékenységéből, mulasztásából, hibás teljesítéséből eredő, 
személyben vagy dologban bekövetkező károkra, az ezekkel összefüggésben keletkező 
vagyoni- nem vagyoni károkra, illetőleg a harmadik személynek okozott károkra. 

 
14.2. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pontja).  

 
A vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
megrendelő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti 
ügyletekről köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíti. (Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pontja) 

 
14.3. A szerződő felek haladéktalanul írásban értesítik egymást, amennyiben szervezeti 
átalakulás, megszűnés, felszámolás, vagy a jogi helyzetben bármilyen változás 
bekövetkezése várható.  
 
14.4. A szerződés megszűnése: 
g) A jelen szerződés a benne foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén külön 

jogcselekmény nélkül megszűnik. 
 
h) A jelen szerződés azonnali hatályú, írásbeli, indokolással ellátott egyoldalú 

nyilatkozattal történő felmondására mindkét szerződő fél jogosult a másik fél 
kötelezettségeinek felróható, nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén. 

 
i) Ha a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

a Vállalkozó a munkálatokat csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni, ami már a 
Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést 
követelhet. 

 
j) A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) 

bekezdés szerinti esetekben. 
 



 

 

k) Ha a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása alapos ok nélkül történt, az ezzel a 
másik szerződő félnek okozott kárt meg kell téríteni. 

 
l) A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely fél részéről történő 

felmondása, illetőleg a szerződés megszűnése a szerződésszegéshez fűződő egyéb 
szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

 
14.5. A jelen szerződést a szerződő felek kizárólag írásban, különös tekintettel a 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, módosíthatják. 
 
14.6. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
feladataik teljesítése, ellátása során a tudomásukra jutott információt, adatot, dokumentumot, 
megoldást időbeli korlátozás nélkül bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag 
a jelen szerződés teljesítése körében használhatják fel. A szerződő felek ezen 
kötelezettségének megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. A szerződő 
felek jelen pont szerinti kötelezettségéről kötelesek alkalmazottaikat, alvállalkozójukat, 
megbízottjaikat is tájékoztatni. 
 
14.7. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a jelen 
szerződésben meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, 
közlés, nyilatkozat csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt 
személyesen, ajánlott vagy tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján 
bizonyíthatóan kézbesítették, és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel 
látták el. 
 
14.8. A szerződő feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatos bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül 
rendezzenek. Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított 30 napon nem lehetséges, a 
szerződő felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére értékhatártól 
függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.  
 
14.9. A jelen szerződésben, illetve annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (Kbt.), valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

•      1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás, és dokumentáció 
•      2. számú melléklet: a vállalkozó által benyújtott ajánlat 
•      3. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény 
•      4. számú melléklet: Támogatási Szerződés 

 
 
A szerződő felek a jelen öt példányban készült szerződést, melyből egy példány a 
vállalkozót, négy példány a megrendelőt illeti meg, együttesen elolvasták, értelmezték, és 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra jogosult képviselőik jóváhagyólag 
írják alá. 
 
 
 
Kelt.: Újfehértó,…………..………………….. 



 

 

 
 
 
Jogi ellenőrzés: 
................................. 
Dr. Szűcs Andrea aljegyző 

Pénzügyi ellenjegyző: 
.................................... 
Kálmánchey Éva 
Újfehértó Város Önkormányzata 

 
.................................. 
Újfehértó Város Önkormányzata 
mint Megrendelő képviseletében 
 
Nagy Sándor polgármester 

 
P. H. 

 
................................... 
...................................... 
mint Vállalkozó képviseletében 
 
.................................. 
 

P. H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/C. Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatv ányok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M1 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M1. melléklet 

Tartalomjegyzék  

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. 

oldalszám

Tartalomjegyzék (M1 melléklet) 
Felolvasólap (M2 melléklet) 
Ajánlati nyilatkozat (M3 melléklet) 
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása 
(Amennyiben közös az ajánlattétel.) 
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben a cég valamely 
adata módosítás alatt van) 
A 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bek. szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. 
Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. 

Ajánlattevő nyilatkozata kizáró okok tekintetében (M4 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés meghatározott kizáró okok 
tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56.§ és az 57.§ (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok.  
Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. 

Ajánlattevő nyilatkozata  (M5 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
Éves beszámolók vagy nyilatkozat 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.   
310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. 
(Adott esetben Ajánlattevő nyilatkozata a Kr. 14. § (2) bekezdése alapján) 
Referenciaigazolás a referenciákról  
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kr. 15.§ (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
Szakmai önéletrajz (M6 melléklet) 
Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról (M7 melléklet) 
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésének alkalmazása esetén  
(M8 melléklet) 
Egyéb igazolások, dokumentumok 
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (M9 melléklet) 
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (M10 melléklet) 
Igazolás a dokumentáció átvételéről 
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 
Árazott költségvetés 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M2 Felolvasólap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M2. melléklet 

felolvasólap 

 

Tárgy: 
 

Polgármesteri hivatal felújítása 
 

 
Ajánlattevő 
megnevezése: 

 

Ajánlattevő 
címe/székhelye:  

 

Adószáma:  

Cg./Váll.ig.sz.:  

Képviselő neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

telefax száma:  

e-mail címe:  

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

Ajánlati ár nettó: 

         
         …….                            Ft 
 
 
                                               
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 Ajánlati nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M3. melléklet 

 

ajánlati nyilatkozat10 

 
Polgármesteri hivatal felújítása 

 
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

……………………………  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. 
Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az 
ajánlattételi dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért 
szerződésszerűen teljesítjük.  

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi 
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés 
alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez, alvállalkozót kívánunk igénybe 
venni: 

A közbeszerzés azon része, melynek teljesítéséhez, alvállalkozót veszünk 
igénybe  

 

 

 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve a 

                                                           
10 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles megtenni. 



 

 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 

A közbeszerzés 
értékének 10%-át 

meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt 

alvállalkozó 
(hivatalos név, 

székhely/lakóhely) 

A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó 

mértékben szerződést fog kötni 

A teljesítés 
aránya (%) 

   

   

 

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 Kapacitást 
rendelkezésre bocsátó 

szervezet (személy) 
megnevezése 

(hivatalos név, 
székhely/lakóhely) 

Azon alkalmassági követelmény(ek), 
amelynek igazolásához a kapacitást 

nyújtó szervezetre támaszkodik, jelen 
ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának(inak) megjelölésével 

  

  

 

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak /kisvállalkozásnak /középvállalkozásnak(11) minősül.  

11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy tájékozódtunk a az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni.  

 

Kelt: ……………, 2013……….. 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

                                                           
∗ A nem kívánt szöveg törlendő! 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M4 Nyilatkozat kizáró okokról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M4. melléklet 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 12 

(közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat 
formájában) 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………  

 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben 
foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

 

- Kbt. 56. § (1) bekezdés tekintetében: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt;  
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;  
g) – 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 
vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben 
részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; 
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
                                                           

 



 

 

megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
vagy  
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból 
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a 
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a 
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 
alapján kapott jövedelem,  
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető 
 
- Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében: 
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelenetkező az a gazdasági szereplő 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás 
tulajdonos társaságaira, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: 
………………………………………………… 
vonatkozóan a Kbt. 56.§  (1) bekezdés ka) pontja nem áll fenn. 
 

Kbt. 57. § (1) bekezdés: 
 a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
 b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – 
öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal 
bírságot szabott ki; 
 c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését 
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

 

 



 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56.§ (1) 
bek. és 57. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk 
alkalmasságnak igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56 § (1) bek. és az 
57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.:………….. 2013……. 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M5 Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)  
alpontja tekintetében 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M5. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 13 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-a alapján 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kbt. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt társaságot: 

 

 
 

- szabályozott tőzsdén nem jegyzik, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az alábbiakban adom 
meg:6 

 
 

Tényleges tulajdonos neve  Állandó lakóhelye 

  

  

  

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető! 
 

(Megjegyzés: amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 
tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának becsatolása 
szükséges.) 
 
 
- szabályozott tőzsdén jegyzik.14 

 
 

 

Kelt.:……….. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                           
13Ajánlattevő (Magyarországon letelepedett és Nem Magyarországon letelepedett egyaránt), közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában 
14 A nem kívánt szöveg törlendő! 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M6 Szakmai Önéletrajz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M6. melléklet 

 
szakmai önéletrajz15 

 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 
  

  

 
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 
  

  

 
 

GYAKORLAT IGAZOLÁSA  

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 

NYELVISMERET  

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

    

                                                           
15  A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! 



 

 

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

 
Egyéb: 
Egyéb képességek:  
Szakértelem: 
 
 
......................, év. ................. hó ........ nap                                                                               
 

……………………………… 
aláírás 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M7 Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

M7. melléklet 

 

Nyilatkozat 

szakember rendelkezésre állásáról 
 

„Polgármesteri hivatal felújítása” 
 
 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakértő16 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes 
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban 
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 

 

Mettől17 Meddig 

Szerződéskötéstől Szerződés teljesítéséig 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák.   

 

 

Kelt.: ….. 

……………………………… 

aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 

 

 
 

 
 

                                                           
16  Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia. 
17  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M8 Nyilatkozat a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M8. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT  
a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 

 

„Polgármesteri hivatal felújítása” 
 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges 
alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt: 

 

 

{ Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} 

Továbbá a 2011. évi CVIII. törvény 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban 
nyilatkozom**: 

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 

 

** Erőforrás biztosítása esetén ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdésnek megfelelő 
tartalommal ismertetnie kell az erőforrás biztosításának módját is. 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon 
szükséges igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M9 Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

M9. melléklet 

 

 

Nyilatkozat18 

kiegészítő tájékoztatásokról 
 

„Polgármesteri hivatal felújítása” 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban …….. számú, 
valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom 
elkészítése során azokat figyelembe vettem. 

 

VAGY 
 
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás 
nem volt 

 

 

Kelt:   

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Ajánlattevő tölti ki. 



 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

M10 Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M10. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 
 

„Polgármesteri hivatal felújítása” 
 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy nyertességem esetén köteles vagyok - legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosításomat kiterjeszteni a felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra.  

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nagy Sándor 
Ki az, aki a 3. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

190/2013. (XI. 27.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

”Ember központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” 

című ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0016 azonosítószámú projekt megvalósítása során 
lefolytatandó  Művelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít a Művelődési központ külső felújítása, színházterem 
korszerűsítése tárgyában 

 
2./  a „Művelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját jelen előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
3./  a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi 

gazdasági szereplők részére küldi meg: 
• Zöldinvest Kft. 

4400 Nyíregyháza, Kamilla u. 13. 
 

• Gúla Kft. 
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 138. 
 

• Besenyei és Társa Kft. 
4551 Nyíregyháza-Oros, Tornácos út 21. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 



 

 

Újfehértó Város Önkormányzata 
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

  
  

 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Művelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése 
 
 
 
 
 
 

Ajánlatkérő: 

Újfehértó Város Önkormányzata  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

I. AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS  
 
II. DOKUMENTÁCIÓ 

 1. Az eljárás általános feltételei 
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14.    Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között  
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FORMANYOMTATVÁNYOK 
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    M10  Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Ajánlattételi  felhívás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban Kbt./  

122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra 
 
 

3.) Ajánlatkér ő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:  

 

 

 

 

 

 

 
Az ajánlatkérő nevében eljáró:  
Dr. Egyed Adrienn Noémi egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
székhely: 4244 Újfehértó, Tokaji u. 106.  
levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7. 
telefon: 20/421-1511 
e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com 

  
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája:  

 
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás. Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít, mert az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.  
 
3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

 
Művelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése 
 
CPV  
45.21-23.00-9, 45.21-13.60-0  
 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 
„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Művelődési központ külső felújítása, színházterem 

korszerűsítése építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása. 

 

neve: Újfehértó Város Önkormányzata 

címe: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

képviseli: Nagy Sándor polgármester 

telefon: 06-42-290-000 
telefax: 06-42-290-003 

e-mail:  polgarmester@ujfeherto.hu 



 

 

A beruházás részeként az alább fejlesztések történnek: 

- Homlokzat felújítása  

- Színházterem padlóburkolatának felújítása  

- Akadálymentesítés  

 
Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás 
tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott 
esetleges márkanevek, típusnevek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt műszaki-technikai 
paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az esetben azonban a 
megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.  
 
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció 
részeként kiadott tervdokumentáció, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi 
és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett 
megvalósítani 
 
4.)  A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 
 
5.)  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
 
5.1. Jelen szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés 

teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, míg a teljesítési határidő 
2014. június 1.  

 
5.2. Vállalkozó jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni, előteljesítést eszközölni és az 

ellenértéket számlázni. 
 

6.) A teljesítés helye 
 
Újfehértó, Fő tér 3., belterület 3. hrsz. 
 
7.) Többváltozatú ajánlat 
 
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.  
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, és hazai központi költségvetésből kerül finanszírozásra, ezért a nyertes ajánlattevő 
köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga 
számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a 
teljesítését. 
 
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a Vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra.  A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a Megrendelőt terheli.  
 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és kifizetés pénzneme forint (HUF).  



 

 

 
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (1)-(2) bek. alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 57/A. § 1. bek. b. pontjában foglaltakra lehetőséget biztosít a szerződésben foglalt 
teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére. 
Ajánlatkérő az előleg kifizetését az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint biztosítja. 
Az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő              
15 napon belül köteles kifizetni.  Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra 
vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg visszafizetési 
biztosítékot is.  Az előleg elszámolására a részszámlában és a végszámlában arányosan kerül 
sor. 
 

Ajánlattevő az előlegszámlán kívül, 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult 
az alábbiak szerint: a részszámla 50 %-os készültségnél, a végszámla pedig az átadás-
átvételi eljárás befejezése után, a teljesítés igazolását követően nyújtható be. 

A vállalkozási díj megfizetése szállítói finanszírozással történik; a Kbt. 130. § (1)-(4) 
bekezdése és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla 
kézhezvételétől, illetőleg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő 
teljesítés (átadás-átvételi eljárás befejezésének) napjától számított 30 napon belül, illetve 
alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § alapján az 
igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a 306/2011.  (XII. 
23.) Korm. rendelet 14 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, az ott meghatározott 
határidőkön belül, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően.  
 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
 
-az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a; 
-az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet. 
 
9.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 
 
10.) Kizáró okok  

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az 
alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdésében, és az 57.§ (1) bekezdésében, valamint az ajánlattevővel (közös ajánlattétel 
esetén bármelyik ajánlattevővel) az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban 
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 



 

 

(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni, valamint 
igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

2. Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell eljárnia ajánlattevőnek. 
 
11.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
P.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének 
napjától visszaszámított 3 (három) évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét. 
 
Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján elérhető, elegendő az erről 
szóló nyilatkozat benyújtása; ebben az esetben ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot maga 
ellenőrzi, beszámolók csatolása nem szükséges. 
Amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem 
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
az alkalmasságát a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a 
közbeszerzés tárgyából származó (tervezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Amennyiben Ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, Ajánlatkérő felhívja 
Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében 
foglaltakra. 

 
 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 

P.1. az ajánlattevőnek vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszaszámított 3 (három) év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt.  
 
Amennyiben ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen alkalmassági 
követelménynek megfelel, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele eléri a 
nettó 60 millió Forintot. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
12.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági 
feltételeknek megfelelnie:  
 



 

 

M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az 
ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított 
öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 16. § (5) bekezdés előírásainak 
megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az 
előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. 
 
M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az 
ajánlattevőnek csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését, 
képzettségének ismertetését, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (amelyből 
az előírt alkalmassági feltételnek megfelelés megállapítható), a végzettséget és képzettséget 
igazoló dokumentumokat, illetve amennyiben az adott szakember a kamarai névjegyzékben 
szerepel, meg kell adni a kamarai nyilvántartási szám és a vonatkozó kamarai 
nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonalat, továbbá a szakember által aláírt, 
rendelkezésre állási nyilatkozatát. A felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki 
vezetők kamarai névjegyzéki felvételt, illetve abban való szereplést Ajánlatkérő a Kbt. 36. § 
(5) bekezdése alapján saját maga ellenőrzi. 
 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 
 
M.1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított öt évben  
összesen nettó 60 millió forint értékű, épület kivitelezési/felújítási/átalakítási 
referenciamunkával. 
 

M.2: nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal 

rendelkező, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 

szerinti, a kivitelezés irányításához szükséges, MV-Ép/ A vagy B kategóriájú,  kategóriájú, 

illetve vagy ezzel egyenértékű, hatályos átsorolás előtti, felelős műszaki vezetői jogosultság 

megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. 

 

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó 

az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának 

részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 (VIII.9.) FVM-GM-

KöViM együttes rendelet szerinti besorolást tekinti. 

 

A megjelölt szakembernek – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződés megkötéséig 

rendelkeznie kell az M.2. pontban meghatározott kamarai nyilvántartásba vétellel, amelynek 

elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) 

bekezdése alapján. 



 

 

 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
13. ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a teljes nettó vállalkozói díj  0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér 
fizetendő, de összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem 
esetén a teljesítés meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján 
esedékessé válik. 
 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt 
időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére 
köteles. 
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 

teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 

 
Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek 36 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell 
vállalnia. A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének 
időpontjától kezdődik. 
 
Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 

teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. § (6) 

bekezdés a) pontjának megfelelően. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés 

szerinti, teljes nettó vállalkozói díj öt százaléka 

 
Előleg-visszafizetési biztosíték:  
 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  

57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó köteles saját költségén előleg visszafizetési 

biztosítékot nyújtani a közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a 

Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 

368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a 

vállalkozói díj elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési 

biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak 

rendelkezésre kell állnia legkésőbb az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a 

vállalkozó nem jogosult előleg igénylésére. 

 
A biztosítékot az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. hogy 

az a fölötti rendelkezési joga a közreműködő szervezetnek ettől az időponttól kezdődően 

előlegszámla teljes összegének beszámításáig biztosított legyen.                             Az 

előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is 



 

 

eredményezi. 

 
14.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:   
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
15.) A dokumentáció beszerzésének feltételei 
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők 
rendelkezésére, melyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő részére.       
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
 
 
16.) Ajánlattételi határidő 
  
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 8 óra 30 perc 
 
17.) Az ajánlat benyújtásának címe 
 
Újfehértó Város Önkormányzata.  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
18.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
19.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje 
 
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 8 óra 30 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
20.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek, a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján 
meghatározott személyek. 
 
21.) Az eljárás tárgyalásos-e: igen. 
 
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattevőkkel a Kbt. 92. § (3) bekezdés alapján egyenként tárgyal 
a szerződéses feltételekkel kapcsolatosan. 
A tárgyalások, az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében, egymást 
követően, azonos napon egy fordulóban kerülnek lebonyolításra.  
 
A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 
szerződést. A tárgyaláson ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult 
ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor 
hitelt érdemlő módon (okirattal) igazolja.                             
 
Ajánlatkérő a tárgyalás során, annak lezárásaként felkéri az ajánlattevőket a végleges 
írásbeli ajánlattételre, a felolvasólap (Dokumentáció - 2. sz. melléklet) kitöltésével, továbbá 
az azt alátámasztó árazott költségvetés benyújtásával, melyeket ajánlattevőknek a 
tárgyaláson ajánlatkérő részére zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A végleges 
ajánlatok ajánlatkérő részére történő benyújtását követően kerülnek felbontásra és 
ismertetésre a végleges ajánlattevői megajánlások. 
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. 
 



 

 

Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg és ajánlatát írásban nem vonja 

vissza, úgy az ajánlatkérő benyújtott ajánlatát tekinti végső ajánlatnak, amely 

vonatkozásában az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll. 

 

22.) Az ajánlati kötöttség időtartama 
 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 
 
 

23.) Tárgyalás időpontja 
 
Dátum: 2013/12/16 (év,hónap,nap)      Időpont: 10 óra 00 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
24.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: Nem. 
 
25.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című pályázat, azonosítószáma: 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016   
 
26.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a 
Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.  
 
27.) A szerződéskötés tervezett időpontja 
 
A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. 
nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap. 
 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 

28.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása 
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
29.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások 
 

5.) Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 



 

 

borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban (csomagolásban) kell elhelyezni.    
  

6.) A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: 
 

 „ Ajánlat- ” M űvelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
 
 
3.) Az ajánlatok formai követelményei:  
 
c) Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalait sorszámozni. 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.  
 

b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
c) 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.  
d) 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. 
 
 4.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 
kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő 
viseli. 
 
 5.) Az ajánlat felbontásakor a Kbt. 62. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatok kerülnek 
ismertetésre.  
 

 30.) Egyéb információk 
 

1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ban 
foglaltak - Kbt. 122.§. (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. 
 
2.) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
3.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 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 ajánlati felhívás megküldésének napján 
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
 
4.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon 
az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 



 

 

esélyegyenlőségére, valamint 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. (Kbt. 54. § (1) bekezdés) 
 
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a 
Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. 
 
6.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan, 
mely a következő: Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
 
7.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján meg kell jelölni: 
 
e) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni,  
f) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 

 
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. 
pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.   
 
8.) Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen 
vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz 
csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, 
vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után.  
A fordítás eredetivel történő egyezőségéről az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője írásban nyilatkozzák. Amennyiben a fordítás nem felel meg az 
alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül. 

 
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dokumentáció mellékleteként szereplő 
szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan. 

 
10.) Jelen felhívás 11.) P.1. és 12.) M.1. pontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási 
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint a minősített 
ajánlattevőknek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmasságát. 
 
11.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági 
társaság létrehozását nem teszi lehetővé.  
 
12.) A Kbt. 25. § (1) bekezdés és 95. § (2) bekezdés szerint több gazdasági szereplő 
közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz eredeti példányban mellékelni 
kell a közös ajánlattevők minden tagja által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a 



 

 

közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölik, továbbá rögzítik, hogy a közös ajánlattevők a szerződéses kötelezettségeik 
teljesítéséért egyetemlegesen, az értékhatár korlátozása nélkül felelősséget vállalnak. 
 
13.) Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes 
költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 
 
14.) Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő 
esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, 
vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli.  
 
15.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott 
igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5) 
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 
 
16.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során (Kbt. 72.§ (1) bek. ) a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77.§ (2) 
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

 
17.) Ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell: 
 
• A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányokat, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintákat, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az 
abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult 
személy írta alá, 2006. évi V. törvény 9.§. 

• Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

• A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti formában. 

 
18.) A Kbt. 60.§ (6) bekezdés szerint az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolni 
ajánlatához, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek. 
 
19.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban 
és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez 
szükséges.  
 
20.) Ajánlatkérő árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles 
ajánlatához csatolni a kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban 
részletezettek szerint. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek 
szerinti beárazott, tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban 
meghatározottak szerint kerül benyújtásra. 
 
21.) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8./A.§ (1)- (2) bekezdései tartalmazzák az 
ajánlatban alkalmazott minimális rezsióradíj vizsgálatának szabályait. Aránytalanul 
alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb 



 

 

az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős 
miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél 
[306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 8/A. § (1)bek.]. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd 
Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2013. évre ajánlott, általános forgalmi 
adó nélküli legkisebb mértéke 2383 forint/óra [28/2013. (VI. 27.) BM rend. 1. §]. A 
minimális rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket a 28/2013. (VI. 27.) BM 
rendelet 1. melléklet tartalmazza. 
 
22.) Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában arra 
irányuló szándéknyilatkozatát, hogy a közbeszerzési eljárásban történő nyertes ajánlattétel 
esetén az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni fog, a szerződéskötés időpontjáig 
megköti vagy amennyiben az Ajánlattevő meglévő felelősségbiztosítása nem éri el az 
ajánlatkérő által előírt mértéket, köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az előírt mértékű felelősségbiztosításra 
(306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 9. §). 
 
A beszerzés tárgyát lefedő (építési kivitelezési munkák) szakmai felelősségbiztosítás 
értéke el kell, hogy érje a legalább 60 millió Ft/projekt időtartam, és a legalább 10 millió 
HUF/káresemény mértéket, mely kiterjed dologi és személyi sérüléses káreseményekre is. 
 
 
23) Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó. 
 

    31.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. 11. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.  Dokumentáció 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

dokumentáció 

 
” M űvelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése”  
című hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlatkérő neve, címe:  

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) 

 

Az eljárás általános feltételei 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi VIII. 
törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési 
eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: 
ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva 
saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban 
megadott műszaki leírásnak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:  

� ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

� ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlattételi 
dokumentációban megadott minden követelménynek. 

Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette a dokumentációt.  

 

Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az 
ajánlatát. 

 

Kiegészítő tájékoztatás 
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben, valamint email-en 
digitálisan szerkeszthető (doc) formátumban kell eljuttatni az Ajánlatkérő részére, az 
alábbi címre: 

 

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata 

Postai cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Nagy Sándor polgármester 

Tel: 42/290-000 

Fax: 42/290-003 

e-mail: polgarmester@ujfeherto.hu 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a 
megadott címre.  



 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg telefax vagy 
email útján a dokumentáció átvétele során feltüntetett elérhetőségekre. 

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő 
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.                           
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az 
ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg 
hiánytalanul határidőre.  

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások 
számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi 
dokumentáció részévé válnak. 

 

Teljesség és pontosság  
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmának teljességét. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 
elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

Ajánlattétel költségei 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

 

Ajánlati kötöttség 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  

A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 

Több változatú ajánlat  
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 

 

 8.     Tájékoztatás  
 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a környezetvédelemre, 
az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről kérhető: 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.nav.gov.hu 

 



 

 

Vidékfejlesztési Minisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Telefon: + 36-1-795-2000 
Telefax: + 36-1-795-0200 
 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság  
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 
Tel.: +36-1- 346-9414 
Fax: +36-1- 346-9417 
Honlap: www.ommf.gov.hu 
 

9.  Bírálat 
Az elbírálás végeredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza. 

 

  10.  Közös ajánlattétel 
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát 
egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már 
nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben 
résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem 
módosítható. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
ajánlattevők közötti megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 
nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által 
az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az 
elismert teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet; 

e) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

f)  az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 



 

 

 

   11.   Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 

 

   12.   Formai követelmények  
12.1. Az ajánlatnak az M1 mellékletben kiadott és az ajánlattevő által a megfelelő 
oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott 
meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia. 
12.2. Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 
borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
12.3. Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” feliratnak. 
12.4. Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól 
elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban. 

12.5. Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell 
a következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 
nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

-  a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 

12.6. Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- az ajánlatkérő nevét, címét; 

- az ajánlattevő nevét, címét;  

-   a következő feliratot:  
 

 „ Ajánlat- ” M űvelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése -  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
12.7.  Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a 
kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak. 
 

   13.   Hiánypótlás 
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást.  

 

14.   Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között  
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, 
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában 
joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 
megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 
közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

 

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 



 

 

Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban 
bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött 
bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a 
dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

- közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közötti megállapodás szerinti 
képviselőjének; vagy 

 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen 
meghatalmazott személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI M ŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Előzmények 
 

Az NFÜ az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program (a továbbiakban: ÉAOP) 

keretén belül ajánlatkérő „Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” 

címmel, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amelyet az 

NFÜ támogatásban részesített.  

 
Jelen dokumentáció, s így a közbeszerzés eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés mellékletét képezi a Támogatási Szerződés, a műszaki terv és tartalom, 
költségvetés. 
 
2. Közbeszerzés célja 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Művelődési központ külső felújítása, színházterem 

korszerűsítése építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása. 

 

A beruházás részeként az alább fejlesztések történnek: 

 
- Homlokzat felújítása  

- Színházterem padlóburkolatának felújítása  

- Akadálymentesítés  

 

3. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya 
 

Az ingatlan 4244 Újfehértó, Fő tér 3. sz. – 3. hrsz. alatt található. Az épület szabadonállóan 

áll a város főterén. A 60-as években épült épület, meghatározó arculatot kölcsönöz a város 

Fő terének. Szigorú szerkesztettségével nekifeszül a térnek.  

Középső, az épület tömegéből is kiemelkedő épületrészben kapott helyett az előcsarnok és a 

színházteremben. A szélső földszintes épületrészekben található a könyvtár, a kamaraterem, 

a bejárat, vizesblokkok, öltözők és egyéb kiszolgáló részek. Az épület hátsó része alá van 

pincézve. Itt találhatóak a gépészeti helyiségek.  

Az épület pillérvázas 5,40x5,40 m raszter mérettel. A pilléreket felülbordás vasbeton 

gerendázat köti össze, a szélső mezőkben jellemzően konzolos kialakítással. A színházterem 

felett acél főtartók találhatóak Az épület nyugati homlokzatán található egy kör alakú 

torony, mely némiképpen oldja és egy pici játékosságot visz a főépület tömegébe. 

 

 



 

 

 

Homlokzati felújítás:  

A homlokzat felújítása során kiemelt cél a hőszigetelés fokozásán túl a művelődési ház 

eredeti főbejárati arculatát visszaállítsa, a bérlők által – sokszor engedély nélkül – 

hozzátoldott részek eltávolítása, így újra egységes rendezett főbejárati arculat és világos 

előtér létrehozása. 

 
- Hőszigetelés : 12 cm vastag EPS homlokzati és XPS lábazati hőszigetelés készül. A 

lapos tető 10 cm expandált polisztirolhab kiegészítő hőszigetelést kap.  

- Bádogos szerk.: Homlokzati párkányok fedése.  

- Nyílászárók : A meglévő külső nyílászárók cserélendőek. Az új nyílászárók előzetes 

helyszíni felmérés után az eredeti nyílászárókkal azonos megjelenésben készítendők!  

Ablakok: típus és egyedi legalább 6 kamrás műanyag szerkezetek, hőszigetelt 

üvegezéssel.  

Kültéri ajtók: típus és egyedi legalább 6 kamrás műanyag szerkezetek, igény szerinti 

tömör illetve üvegezett kivitelben.  

Az ajtólapok üvegezése 30 cm alá ne nyúljon. Kilincs magassága maximum 120cm. 

A tervezett új homlokzati nyílászárók, egyedi gyártmányúak, műanyag szerkezettel 3 

rétegű hő- és hangszigetelő üvegezéssel. A homlokzatokba beépítésre kerülő új 

ablakok a meglévőkkel azonos kialakítással és osztással készülnek.  

Az ajtókat a külső ajtók kivételével küszöb nélküli kialakítással kell elkészíteni, az 

akadálymentes közlekedés biztosítására, a külső bejárati ajtók is maximum 2 cm-es 

lekerekített kialakítású küszöbbel készülhetnek.  

Minden új belső ajtó és a bejárati ajtó is akadálymentesített (küszöb nélküli, kisebb 

mint 2 cm küszöbmagasságú). Az új beltéri ajtók MDF szerkezetű un. folder tokos 

ajtók.  

- Felületképzés: A külső dryvit rendszerű hőszigetelt falfelületek, festett 

felületkezelést kapnak, a falak világosbarna színben.  

A lábazaton szürke színű lábazati falfestés készül. A belső helyiségekben a sima 

vakolt felületek vizes diszperziós festéssel készülnek (csak a szükséges helyeken). 

Az akadálymentes WC-ben csempeburkolat kerül a falra hálósan ragasztva a 2,10 m 

magasságig. A felújítás során az egységesítés érdekében minden épületrész azonos 

színösszetételben készül. Az új épületrészek külső megjelenése szintén a fentiek 

szerint kerül kivitelezésre.  

Fa homlokzati burkolatok javítása, mázolása.  



 

 

- Víz szigetelések: A tetőterasz több helyen beázik, szemmel látható hibák találhatóak. 

Lapostető felújítás és szigetelés teljes felületen.  

 

Színházterem felújítása :  

Az intézmény főhelyisége a lépcsős padozattal kialakított, közel 400 fő befogadására 

alkalmas, 228 m2 alapterületű színházterem nézőtere, és az ahhoz csatlakozó színpad. A 

nézőtér és a színpad két kapcsolódási pontjánál kijáró és előtér is található (menekülő 

útvonal).  

Felújításuknak az esztétikusabb és korszerűbb belső kialakítása a célja.  

- Padlóburkolatok : Nézőtéri szőnyegpadló burkolat cseréje, intenzív strapabírású, B1, 

Q1 tűzrendészeti minősítéssel rendelkező padlószőnyegre. Szükséges élvédők 

elhelyezése. Lépcső homloklapokba süllyesztett világítótestjeinek és burkolatának 

cseréje. Színpad linóleummal való burkolása. 

  

Akadálymentesítés :  

Akadálymentesítési műszaki leírásban foglaltak szerint. 

 
4. Az ajánlati ár: 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan 

költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a 

kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban részletezettek szerint. 

Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek szerinti beárazott, 

tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint 

kerül benyújtásra. 

 

5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: 

 

A műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott márkanevek, 
típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges 
márkanevekre, típusnevekre történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű 



 

 

meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt 
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az 
esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűség 
igazolására megfelelő lehet különösen a gyártótól származó nyilatkozat vagy független, 
szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvány, illetve az 
ajánlattevő nyilatkozata is. 

 
Az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő 
márkájú és /vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az 
ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést 
és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, 
valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot. 
 
A nem megfelelősségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhívásban felsorolt 
munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka 
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák 
mennyiségi kimutatásának. 
 
Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének 
meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem 
pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó 
semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre  
 
A közbeszerzési műszaki leírás részét képező tervek, műszaki leírás, műszaki rajzok, és 
az árazatlan költségvetés elektronikusan mellékelten csatolva. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerződéstervezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  
 
Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely:  4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
Adószám:  15732475-2-15 
Számlaszám:  68800013-11039141 
Képviselő:  Nagy Sándor polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről  
 
…………………………………………… 
Székhely: ………………………………. 
Adószám: ………………………………. 
Cégjegyzékszám:………………………….. 
Számlaszám: …………………………… 
Képviselő: ………………………………. 
mint Vállalkozó (a továbbiakban, vállalkozó)  
 
között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 

1. Előzmények 
 

1.1. Újfehértó Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett pályázati felhívásra ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosítószámú „Ember 
központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” című pályázatával. Ezen projekt 
során a Művelődési központ külső felújítása, illetve a színházterem korszerűsítése is 
megvalósul. 
 
1.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a projekthez kapcsolódóan a megrendelő, mint a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 6. § b) pontja szerinti ajánlatkérő a 
Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított ” Művelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése” 
tárgyában. 

 
1.3. Az 1.2. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a megrendelő számára a 
legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a vállalkozó tette, akit a megrendelő a 
közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított. 

 
1.4. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott 
közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárás alapját képező ajánlattételi felhívás, 
valamint dokumentáció és a vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg; 
melyek a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletét képezik. 
 
10. A  szerződés tárgya 

 
2.1. A megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, a vállalkozótól megrendeli, a 
vállalkozó pedig a megrendelő részére vállalja az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 
pályázatában foglalt, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban (1. számú melléklet) 
szereplő Művelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése tárgyú építési 



 

 

kivitelezési munkák elvégzését. 
 
2.2. A vállalkozó a tevékenységet a megrendelő érdekének megfelelően, a tárgyi 
tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások, etikai normák 
betartásával köteles teljesíteni, úgy, hogy a megrendelővel, illetve annak megbízottjával 
(műszaki ellenőrrel) folyamatosan együttműködik.  
 
2.3. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles betartani különösen, de nem 
kizárólagosan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvényben illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglalt előírásokat és szabályokat. A vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a 
tevékenység megvalósítása során a munkavégzésre vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi 
és hatósági (különösen, de nem kizárólagosan munkavédelmi, környezetvédelmi, 
biztonsági, vagyonvédelmi, tűzvédelmi) előírások betartásáért. 
 
2.4. A vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munkálatok megvalósításához szükséges, jelen 
szerződés 1. számú mellékletében szereplő képező teljes műszaki dokumentációt a szerződés 
aláírásával egyidejűleg átvette, az abban foglaltakat a jelen szerződés teljesítése során 
maradéktalanul betartja. 
 
2.5. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően, egymással teljeskörűen együttműködve kötelesek eljárni. 
 
2.6. A megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a 
szerződés aláírásának napján átadni. A vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni és a 
munkát megkezdeni. Ez az időpont tekintendő a vállalkozó részére történő birtokbaadás 
időpontjának is. A vállalkozó köteles az építési munkaterület munkavégzésre való 
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 
jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a megrendelő figyelmét a hiányosságok 
megszüntetésére felhívni, a munkaterület átvételét követően. 
 
2.7. A vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
tapasztalattal, szakértelemmel, képesítéssel rendelkezik, továbbá rendelkezik a jelen 
szerződés tárgyát képező munkálatok végzéséhez szükséges engedélyekkel.  
 
2.8. Építtető: Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Adószám: 15732475-2-15 
Képviseli: Nagy Sándor polgármester 
 
11. Teljesítési határidő 
 
3.1. A teljesítés véghatárideje: 2014. június 1. ; a vállalkozó a határidő lejárta előtt is 
jogosult teljesíteni. 
 
3.2. A teljesítést a munka műszaki tartalma alapján kell elbírálni. A teljesítést, illetve a 
számla kifizethetőségét a megrendelő által megbízott műszaki ellenőr igazolja. 
 
3.3. A vállalkozó köteles a teljesítési határidő módosítását kezdeményezni, ha: 
- többlet- és pótmunka merül fel 
- időjárási körülmények a munka teljesítését késleltetik 
 



 

 

3.4. A jelen szerződés teljesítését érintő bármilyen körülményt a szerződő felek 
haladéktalanul kötelesek egymás irányába jelezni, ennek elmulasztásából eredő 
jogkövetkezményekért a mulasztó fél felel. 
Ennek alapján, ha a vállalkozó a megállapított teljesítési véghatáridővel a fentiekben 
megjelölt okok miatt késedelembe esik, és a vállalkozó nem kezdeményezi a teljesítési 
határidő módosítását, késedelme esetén a jelen szerződés szerint megállapított kötbért 
köteles fizetni.  
 
3.5. A vállalkozó a pótmunkát csak a jelen szerződés módosítása alapján jogosult elvégezni. 
 
3.6. A vállalkozó többletmunka elvégzéséért díjazást nem számíthat fel. 
 
3.7. A többlet- és a pótmunka körébe tartozó munkák tekintetében a vonatkozó 
jogszabályokban rögzített fogalom meghatározás az irányadó. 
 
12. A teljesítés helye (munkaterület) 

 
4244 Újfehértó, Fő tér 3. , belterület 3 hrsz. 

 
13. Vállalkozói díj 

 
5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben rögzített munkák 
elvégzését a vállalkozó nettó …………………………………..-Ft azaz 
………..……………………………… forint összegben átalányáron, mindösszesen bruttó 
……….………..,-Ft, azaz ……………………………… összegben átalányáron vállalja. 
  
5.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a díjat a vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes 
ismeretében határozta meg, és annak megállapítása során figyelemmel volt a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. A vállalkozó kijelenti, hogy 
vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljeskörű, és tartalmaz minden olyan 
munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 
megvalósításához szükséges. Ezen túlmenően a vállalkozó díjazásra, költségelszámolásra 
nem jogosult. 

 
6.   Fizetési feltételek 
   
6.1. A vállalkozói díj tekintetében a vállalkozó 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db 
végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:  

a részszámla 50 %-os készültségnél,  
a végszámla a szerződésszerűen megvalósított, befejezett, építés munka elvégzését 
követő műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után nyújtható be. 

 
A vállalkozó köteles a számlákhoz csatolni a megrendelő által aláírt teljesítésigazolást. 
 
6.2. A 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa-törvény) szabályozott adózás alkalmazását 
figyelembe véve kell kiállítani a számlát.  
A hatályos jogszabályok előírásai szerint kiállított számlát Újfehértó Város Önkormányzata 
részére kell kiállítani és megküldeni. (cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.).  A 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, továbbá a jelen szerződés előírásainak tartalmi 
és formai szempontból egyaránt megfelelő számla elkészítéséért a kibocsátó a felelős. A 
nem megfelelően kiállított számla alapján kifizetés nem teljesíthető. 
 



 

 

6.3. A munkák finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, és hazai központi 
költségvetésből kerül finanszírozásra a támogatási konstrukcióra vonatkozó szabályok 
szerint. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.  
 
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a megrendelőt terheli. 
 
6.4. A vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű 
előleg kifizetését kérheti a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 57/A. § 1. bekezdésben foglaltakra.  
 
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a vállalkozó közvetlenül a 
közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett megrendelő egyidejű értesítése 
mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói 
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
A megrendelő köteles a vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését 
követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi 
kifizetési igénylés keretében. 
A közreműködő szervezet meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás 
részletszabályait. 
 
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó az előleg 
igénylésének feltételeként köteles saját költségén előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani a 
közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés 
a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 
77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a vállalkozói díj elszámolható 
összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési biztosíték nyújtására vonatkozó 
kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia legkésőbb 
az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a vállalkozó nem jogosult előleg 
igénylésére 
 
Az előlegszámla teljes összege arányosan kerül beszámításra a részszámla és a végszámla 
összegébe, úgy, hogy a két számlába mindig az előlegszámla teljes összegének a fele kerül 
beszámításra. 
 
6.5. Az elvégzett munka ellenértékét a Kbt. 130 § (1)-(4) bek.  és  a Ptk. 292./B. § (1)-(2) 
bek. alapján - a vállalkozó részéről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően 
kiállított és benyújtott és a műszaki ellenőr által szakmailag leigazolt részszámla és 
végszámla ellenében – a szerződésszerű teljesítést követően a Támogatási Szerződésben 
rögzített szállítói finanszírozás szabályai szerint, a Közreműködő Szervezet a hozzá 
benyújtott kifizetési kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül átutalja a 
vállalkozó ................... Banknál vezetett .............................. számú bankszámlájára. A 
kifizetés határidejébe a hiánypótlásra igénybevett időtartam nem számít be. A bankszámlák 
közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a 
pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. 
    
6.6. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező 
feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a 
megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. 



 

 

 
6.7. Vállalkozói hibás teljesítés esetén a megrendelőnek joga van a vállalkozói díj 
teljesítésre eső részét visszatartani, amennyiben felszólításra a hibák, hiányosságok 
kiküszöbölésére elfogadható határidőn belül nem kerül sor. 
 
6.8. A megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete EU alapokból – 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- finanszírozott pályázati forrásként, hazai központi 
költségvetési forrásként és megrendelői saját forrásként rendelkezésére áll. 

 
6.9. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések 
esetében. 

 
7. Jótállás és szavatosság 

 
7.1. A vállalkozó a jelen szerződés alapján kivitelezett munkákra 36 hónap jótállást vállal. 
A jótállási idő lejárta után a vállalkozót a Ptk. és a kötelező alkalmassági időről rendelkező 
jogszabály szerint szavatossági kötelezettség terheli. A jótállási és a szavatossági időtartam 
kezdetét a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi dátumától kell számítani.  

 
7.2. A vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket elvégezni, a megállapított 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni és az építési naplóban rögzíteni. Az elkészített 
műbizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatos jegyzéket 
kell vezetni. 
 
7.3. A vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált 
anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások szerinti kötelező alkalmassági időt -
szavatosságot- vállalja. 
 
7.4. A jótállás időtartama alatt a vállalkozó a megrendelő által jelzett hibás munkarészek 
kijavítását tizenöt napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon 
belül befejezni. Ellenkező esetben a megrendelő jogosult - a vállalkozó értesítése mellett - a 
vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni. 
 
7.5. A beépített anyagokra a szállító, illetve a gyártó minőségi bizonyítványa az irányadó. 
 
7.6. A jótállási, illetve a szavatossági (garancia) idő kezdete a létesítmény átadás-átvételének 
lezárási időpontja. 
 
8.  Szerződésszegés 
 
8.1. A szerződő felek a vállalkozónak felróható nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 
esetére a vállalkozó alábbi kötbérfizetési kötelezettségében állapodnak meg: 

 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a nettó ajánlati ár 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de 
összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem esetén a teljesítés 
meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján esedékessé válik. 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt 
időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére 
köteles. 
 



 

 

Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 
teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 
 
8.2.A késedelmes, valamint a hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű 
teljesítés és a garanciális kötelezettség alól nem mentesít. A megrendelő kötbérigényét 
írásban, a jogalap és az összeg megjelölése mellett köteles a vállalkozóval közölni. A kötbért 
a megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A megrendelő érvényesítheti a 
kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel 
okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti a 
megrendelő, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 
 
8.3.A vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy 
kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A megrendelőt az akadály beálltáról és 
megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. 
8.4.A megrendelő kötbérigény érvényesítésének jogosultsága esetén a kötbér mértékének 
megfelelő számlát bocsát ki a vállalkozó felé. A megrendelő jogosult a jelen szerződésben 
rögzített bármely kötbér mértékének megfelelő összeggel csökkentett díjat fizetni a 
vállalkozó felé (beszámítás). 
 
8.5. Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 
teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. §-
nak megfelelően. 
A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) öt százaléka, ………………………… Ft, azaz 
…………………………………………………. forint. 
 
A vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. §. 6) bekezdés a) pontjának megfelelően 
teljesíti, azaz az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) fizetési 
számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel (megfelelő aláhúzandó). 
 
A vállalkozónak a jótállási kötelezettségek teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés 
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jelen szerződésben foglalt összegnek és 
jótállási időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
A jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevő 
vállalkozó az ajánlatában nyilatkozott. 
A vállalkozó nem szolgáltathat olyan biztosítékot, amely a megrendelő feltétel nélküli 
igényérvényesítését korlátozza  
9.  Felek képviselete 
 
9.1. A jelen szerződés módosítására, a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozattételre 
az alább megnevezett képviselők jogosultak: 

Megrendelő részéről: Nagy Sándor polgármester 
Vállalkozó részéről:   …………………………….. 
 
 

9.2. Építési naplóba történő bejegyzésre, a kivitelezési munkával kapcsolatban 
nyilatkozattételre jogosultak: 

Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőr: 
- Műszaki ellenőr:    ………………………. 



 

 

- Azonosító sz.:                 ………………………. 
- Mobil:      ………………………. 

 
Vállalkozó részéről: 

- Felelős műszaki vezető:   ………………………. 
- Felelős műszaki vezető jogosultsága:     ………………………. 
- Mobil:      ……………………….  

 
9.3. A képviselők személyében bekövetkező változást a szerződő felek kötelesek egymás 
irányába haladéktalanul írásban jelezni. Ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekért 
a mulasztó fél felel. 
 
9.4. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a 9. fejezetben 
meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, közlés, nyilatkozat 
csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt személyesen, ajánlott vagy 
tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján bizonyíthatóan kézbesítették, 
és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel látták el. 
 
10.  Alvállalkozó igénybevétele 
 
10.1. A vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybevételére, azonban az 
alvállalkozó tevékenységéért, mulasztásáért mint sajátjáért felel.  Az alvállalkozónak a 
tárgyi tevékenység végzéséhez, a jelen vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges 
képesítéssel, engedélyekkel, szakmai tapasztalattal rendelkeznie kell. Az alvállalkozók 
foglalkoztatásával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi előírásokat, továbbá a Kbt. 128.§ 
(2)-(5) bekezdésében foglaltakat be kell tartani. 
 
10.2. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása, koordinálása a vállalkozó feladata 
és felelőssége. 
10.3. A vállalkozó köteles a megrendelőnek az alvállalkozó bevonását bejelenteni, és a 
szükséges nyilatkozatokat megtenni. 
10.4. A vállalkozó harmadik személy bevonása (alvállalkozó) esetén is teljeskörűen felel a 
jelen szerződés, a vonatkozó jogszabályi és pályázati feltételek betartásáért, illetve ezek 
betartatásáért. 

 
11. Építési napló vezetése 
 

11.1. A vállalkozó a kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót köteles vezetni. A 
szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési 
naplóban feltüntetni az építési napló megnyitásakor. Az építési naplóban megállapítások, 
megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag az abban megnevezett személyek 
jogosultak. Az építési napló megnyitása utáni esetleges változásokat a naplóban rögzíteni 
kell. 
 
Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -
bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt építési napló használatával 
kötelesek teljesíteni. 
Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. 
 
11.2. Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani, és az építőipari kivitelezési 
tevékenység végzésének ideje alatt - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak 



 

 

figyelembevételével – a munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. Az építési naplóban 
minden olyan feltételt és állapotot rögzíteni kell, mely a szerződés szerinti munkák 
megvalósításával kapcsolatos. 
 
11.3. Az építési naplót a jelen szerződés szerinti munka teljes befejezését követően le kell 
zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írnia. 
Az építési napló, valamint annak vezetésére vonatkozó részletszabályaira az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó 
hatályos jogszabályi előírások irányadóak, amelyek figyelmen kívül hagyásáért a vállalkozó 
felel. 
 

12. A munkaterületre és a munkavégzésre vonatkozó egyéb rendelkezések 
 

12.1. A vállalkozó az általa átvett munkaterületen vállalja a munka- és balesetvédelmi, 
biztonságtechnikai és tűzrendészeti szabályok, illetve a munkaterületre vonatkozó egyéb 
rendeletek, szabályok betartását, és az azokkal kapcsolatos további felelősséget is. 
 
12.2. A vállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket, 
felszerelést, eszközöket és szerszámokat. 
 
12.3. A vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.  
 
12.4. A vállalkozó kötelessége és felelőssége annak biztosítása, hogy a munkaterületen 
csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, 
illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a 
napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.  
 
12.5. A munkaterületen végzett kivitelezési munkálatokat a felelős műszaki vezető 
irányítja. A felelős műszaki vezető feladatára, felelősségére az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben illetve az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, 
illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai megfelelően irányadóak.  
 
12.6 A vállalkozó köteles a munkálatokat úgy végezni, hogy a meglévő szerkezeteknek, 
beépített anyagoknak és kiépített környezeteknek a munkálatokkal nem érintett részeit, 
elemeit megóvja, azokban semmiféle kárt nem okozhat.  
 
12.7. A vállalkozó a munkavégzéshez esetlegesen szükséges ideiglenes építéshelyi 
berendezéseket saját költségére és felelősségére építi fel, és bontja le, és köteles elszállítani 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. 
 
12.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során kizárólag a hatályos 
előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező I. osztályú műszaki paramétereket 
biztosító, új állapotú anyagokat, szerkezeteket használ fel, amelyek alkalmasságát a 
vállalkozó szavatolja. A vállalkozó a tevékenysége során a környezeti szempontból 
legelőnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat alkalmazza, és köteles a vonatkozó 
környezetvédelmi előírásokat betartani. 
 
12.9. A vállalkozó köteles a munkálatok végzése során a jogszabályi előírások szerint az 
adminisztrációs feladatokat ellátni, a szükséges nyilvántartásokat naprakészen vezetni. 
 



 

 

12.10. A vállalkozó a tevékenység végzése közben szerzett sérülés vagy baleset miatt 
kártérítési igényt nem nyújthat be a megrendelő felé. A vállalkozó által a munkálatok 
teljesítése során okozott bármilyen sérülésért vagy károkért az anyagi és büntetőjogi 
felelősség a vállalkozót terheli. A vállalkozó a nem szerződésszerű munkavégzése miatt 
okozott károkért helytállni köteles. 
 
12.11. A vállalkozó felel a munkaterület rendjéért, a balesetvédelmi előírások betartásáért, 
illetve a szükséges elkorlátozási feladatok elvégzéséért. A vállalkozó köteles a tevékenység 
végzésének helyigényét és hatásterületét minimalizálni, az ideiglenes (forgalom) 
korlátozásokat az indokolt mértékben és ideig alkalmazni.  
A vállalkozó felel a munkaterületen a megfelelő figyelmeztető és egyéb jelzések, táblák 
elhelyezéséért, és a műszaki átadás- átvételig történő fenntartásáért. A munkavégzésre, a 
munkaterületre vonatkozó jelzéseket, táblákat a vállalkozó a munkaterület átadás- 
átvételétől a műszaki átadás átvételig terjedő időtartamra saját költségen helyezi el és 
szállítja el. 
 
12.12. A vállalkozónak tudomása van arról, hogy az épületben rendezvények tartására is 
sor kerülhet A munkálatok végzése során ezért a vállalkozónak kiemelt körültekintéssel 
kell eljárnia, a kivitelezés a Művelődési Ház funkcióellátását, a rendezvények megtartását 
nem zavarhatja,  nem akadályozhatja, nem korlátozhatja. Ennek figyelmen kívül 
hagyásából eredő jogkövetkezményekért a vállalkozó felel, és a megrendelőre felelősség 
nem hárítható át. 
 
12.13. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen bekövetkező 
káreseményt haladéktalanul köteles a megrendelő, illetve szükség szerint a hatóságok felé 
bejelenteni. A vállalkozó köteles kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, és az okozott 
kárt haladéktalanul, saját költségen helyreállítani, függetlenül attól hogy a káresemény 
bekövetkezéséért a vállalkozó, vagy a jelen szerződés teljesítésébe bevont személy felel. 
 
12.14 A tervtől eltérő műszaki megoldást a vállalkozó csak a megrendelő képviselőjének 
előzetes és kifejezett írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat. 
 
12.15. A vállalkozó kötelessége biztosítani a munkaterület, a felhasználandó építési 
anyagok, illetve az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező 
hiány vagy kár veszélyét a vállalkozó viseli. 
 
12.16. A vállalkozó kötelessége a munkavégzés területét folyamatosan tisztán tartani, a 
munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot a kijelölt, elkülönített helyen, 
konténerben tárolni, és folyamatosan elszállítani. A vállalkozó a veszélyes, illetve a 
veszélyesnek nem minősülő hulladékok (továbbiakban együtt: hulladék) elszállításáról, 
elhelyezéséről a hatályos jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A vállalkozó köteles 
az építési naplóban folyamatosan vezetni a munkaterületen keletkezett hulladék 
mennyiségét és fajtáját.  
 
12.17. A vállalkozó a környezet és természetvédelemre vonatkozó - műszaki leírásban 
foglalt - előírásokat köteles betartani, a környezetszennyezés lehetőségét kizárni. A munka 
befejezése után az építési területen környezetidegen anyag nem maradhat. 
 
12.18. Amennyiben harmadik személy a megrendelővel szemben a vállalkozónak felróható 
tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben igényérvesítéssel lép fel, úgy a 
vállalkozó köteles a megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és 
tevékenységéért, illetve mulasztásáért feltétlen és korlátlan felelősséget vállalni. 



 

 

 
Amennyiben a megrendelővel bármilyen jogsérelem miatt eljárás indul, a vállalkozó a 
vonatkozó eljárási szabályok szerint az indított eljárásban félként részt vesz, továbbá a neki 
felróható tevékenység vagy mulasztás miatt a megrendelőnél vagy harmadik személynél 
keletkező károkért, jogkövetkezményekért köteles felelősséget vállalni. 
 
12.19. A vállalkozó köteles a megrendelő, valamint a Támogató Szervezet, továbbá más, 
jogosultsággal rendelkező személy vagy szerv részére biztosítani, hogy bármely időpontban, 
előzetes értesítés nélkül is, az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, megtekinthessék és 
megvizsgálhassák a munkavégzés helyszínét, a munkavégzés folyamatát, az anyagok 
minőségét. 
 
12.20. A vállalkozó köteles saját költségén  tervezői művezetést igénybe venni a munkáltok 
végzése során. 

 
13.  Műszaki átadás-átvétel 

 
13.1. A vállalkozó köteles a tárgyi munkálatokat határidőben, I. osztályú minőségben, a 
jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó 
előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító 
minőségben, hiba- és hiánymentesen elvégezni. 
 
13.2. A vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a megrendelőt a jelen szerződés 
teljesítéséről. 
 
13.3. A vállalkozó a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá váláskor (a 
tevékenység befejezésekor) a munkaterületet műszaki átadás- átvételi eljárás keretében 
átadja a megrendelőnek. A műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009 (IX. 
15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai 
megfelelően irányadóak. 
 
13.4. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a megrendelőt legalább 15 
nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. A megrendelő az érdekelt szervek 
egybehívásával az átadás-átvételi eljárást lefolytatja, arról jegyzőkönyvet vesz fel. 
 
13.5. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles a megrendelő 
részére átadni mindazon iratot, dokumentációt, nyilatkozatot, melyek a szerződésszerű 
teljesítés elbírálásához szükségesek.  
 
13.6. A megrendelő jogosult az elkészült munka átvételét megtagadni, ha a beruházás a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas. Az átvétel megtagadásával a 
műszaki átadás- átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni, és a vállalkozó a megrendelő 
által jelzett hibát, hiányosságot köteles haladéktalanul, külön díjazás vagy költségtérítés 
nélkül rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságot biztosító módon 
kijavítani, megszüntetni. A munkák elvégzését követően a műszaki átadás- átvételi eljárást 
ismételten le kell folytatni. A szerződésszegésből eredő jogkövetkezményekért a vállalkozó 
felel. 
 
13.7. A szerződő felek a Ptk. vonatkozó előírásai alapján a műszaki átadás-átvételi eljárástól 
számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a 
megrendelő készíti elő és meghívja arra a vállalkozót.  A meghívót az eljárás 
megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a 



 

 

megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A megrendelő az eljárásról a meghívottak 
jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A megrendelő által jelzett, a jótállás- szavatosság 
körébe tartozó hibákat, hiányosságokat a vállalkozó külön díjazás vagy költségtérítés nélkül 
köteles haladéktalanul kijavítani, megszüntetni, és ennek tényét a megrendelő felé jelezni. 
Amennyiben a vállalkozó kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a megrendelő 
jogosult a vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni a munkálatokat. 
 
14.  Záró rendelkezések 
 
14.1. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt munkára felelősségbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik. A felelősségbiztosítási kötvény a szerződés 3. számú mellékletét 
képezi. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítását a jótállási 
időszak végéig fenntartja. A felelősségbiztosítás kiterjed a vállalkozó vagy a jelen szerződés 
teljesítésében részt vevő személy tevékenységéből, mulasztásából, hibás teljesítéséből eredő, 
személyben vagy dologban bekövetkező károkra, az ezekkel összefüggésben keletkező 
vagyoni- nem vagyoni károkra, illetőleg a harmadik személynek okozott károkra. 

 
14.2. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pontja).  

 
A vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
megrendelő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti 
ügyletekről köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíti. (Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pontja) 

 
14.3. A szerződő felek haladéktalanul írásban értesítik egymást, amennyiben szervezeti 
átalakulás, megszűnés, felszámolás, vagy a jogi helyzetben bármilyen változás 
bekövetkezése várható.  
 
14.4. A szerződés megszűnése: 
m) A jelen szerződés a benne foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén külön 

jogcselekmény nélkül megszűnik. 
 
n) A jelen szerződés azonnali hatályú, írásbeli, indokolással ellátott egyoldalú 

nyilatkozattal történő felmondására mindkét szerződő fél jogosult a másik fél 
kötelezettségeinek felróható, nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén. 

 
o) Ha a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

a Vállalkozó a munkálatokat csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni, ami már a 
Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést 
követelhet. 

 
p) A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) 

bekezdés szerinti esetekben. 
 
q) Ha a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása alapos ok nélkül történt, az ezzel a 

másik szerződő félnek okozott kárt meg kell téríteni. 
 



 

 

r) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely fél részéről történő 
felmondása, illetőleg a szerződés megszűnése a szerződésszegéshez fűződő egyéb 
szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

 
14.5. A jelen szerződést a szerződő felek kizárólag írásban, különös tekintettel a 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, módosíthatják. 
 
14.6. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
feladataik teljesítése, ellátása során a tudomásukra jutott információt, adatot, dokumentumot, 
megoldást időbeli korlátozás nélkül bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag 
a jelen szerződés teljesítése körében használhatják fel. A szerződő felek ezen 
kötelezettségének megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. A szerződő 
felek jelen pont szerinti kötelezettségéről kötelesek alkalmazottaikat, alvállalkozójukat, 
megbízottjaikat is tájékoztatni. 
 
14.7. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a jelen 
szerződésben meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, 
közlés, nyilatkozat csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt 
személyesen, ajánlott vagy tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján 
bizonyíthatóan kézbesítették, és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel 
látták el. 
 
14.8. A szerződő feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatos bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül 
rendezzenek. Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított 30 napon nem lehetséges, a 
szerződő felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére értékhatártól 
függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.  
 
14.9. A jelen szerződésben, illetve annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (Kbt.), valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

•      1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás, és dokumentáció 
•      2. számú melléklet: a vállalkozó által benyújtott ajánlat 
•      3. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény 
•      4. számú melléklet: Támogatási Szerződés 

 
 
 
 
 
 
 
A szerződő felek a jelen öt példányban készült szerződést, melyből egy példány a 
vállalkozót, négy példány a megrendelőt illeti meg, együttesen elolvasták, értelmezték, és 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra jogosult képviselőik jóváhagyólag 
írják alá. 
 
 



 

 

Kelt.: Újfehértó,…………..………………….. 
 
 
Jogi ellenőrzés: 
................................. 
Dr. Szűcs Andrea aljegyző 

Pénzügyi ellenjegyző: 
.................................... 
Kálmánchey Éva 
Újfehértó Város Önkormányzata 

 
.................................. 
Újfehértó Város Önkormányzata 
mint Megrendelő képviseletében 
 
Nagy Sándor polgármester 

 
P. H. 

 
................................... 
...................................... 
mint Vállalkozó képviseletében 
 
.................................. 
 

P. H. 
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M1 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke 
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M1. melléklet 

Tartalomjegyzék  

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. 

oldalszám

Tartalomjegyzék (M1 melléklet) 
Felolvasólap (M2 melléklet) 
Ajánlati nyilatkozat (M3 melléklet) 
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása 
(Amennyiben közös az ajánlattétel.) 
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben a cég valamely adata 
módosítás alatt van) 
A 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bek. szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. 
Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. 

Ajánlattevő nyilatkozata kizáró okok tekintetében (M4 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés meghatározott kizáró okok 
tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56.§ és az 57.§ (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok.  
Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. 

Ajánlattevő nyilatkozata  (M5 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
Éves beszámolók vagy nyilatkozat 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.   
310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. 
(Adott esetben Ajánlattevő nyilatkozata a Kr. 14. § (2) bekezdése alapján) 
Referenciaigazolás a referenciákról  
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kr. 15.§ (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
Szakmai önéletrajz (M6 melléklet) 
Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról (M7 melléklet) 
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésének alkalmazása esetén  
(M8 melléklet) 
Egyéb igazolások, dokumentumok 
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (M9 melléklet) 
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (M10 melléklet) 
Igazolás a dokumentáció átvételéről 
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 
Árazott költségvetés 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M2 Felolvasólap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M2. melléklet 

felolvasólap 

 

Tárgy: 

 
 

Művelődési központ külső felújítása, színházterem 
korszerűsítése 

 

 
Ajánlattevő 
megnevezése: 

 

Ajánlattevő 
címe/székhelye:  

 

Adószáma:  

Cg./Váll.ig.sz.:  

Képviselő neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

telefax száma:  

e-mail címe:  

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

Ajánlati ár nettó: 

         
         …….                            Ft 
 
 
                                               
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 Ajánlati nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M3. melléklet 

 

ajánlati nyilatkozat19 

 
” M űvelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése” 

 
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

……………………………  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. 
Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az 
ajánlattételi dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért 
szerződésszerűen teljesítjük.  

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi 
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés 
alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez, alvállalkozót kívánunk igénybe 
venni: 

A közbeszerzés azon része, melynek teljesítéséhez, alvállalkozót veszünk 
igénybe  

 

 

 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve a 

                                                           
19 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles megtenni. 



 

 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 

A közbeszerzés 
értékének 10%-át 

meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt 

alvállalkozó 
(hivatalos név, 

székhely/lakóhely) 

A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó 

mértékben szerződést fog kötni 

A teljesítés 
aránya (%) 

   

   

 

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 Kapacitást 
rendelkezésre bocsátó 

szervezet (személy) 
megnevezése 

(hivatalos név, 
székhely/lakóhely) 

Azon alkalmassági követelmény(ek), 
amelynek igazolásához a kapacitást 

nyújtó szervezetre támaszkodik, jelen 
ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának(inak) megjelölésével 

  

  

 

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak /kisvállalkozásnak /középvállalkozásnak(20) minősül.  

11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy tájékozódtunk a az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni.  

 

Kelt: ……………, 2013……….. 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

                                                           
∗ A nem kívánt szöveg törlendő! 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M4 Nyilatkozat kizáró okokról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
M4. mellékelt 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 21 

(közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat 
formájában) 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………  

 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben 
foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

 

- Kbt. 56. § (1) bekezdés tekintetében: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt;  
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;  
g) – 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 
vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben 
részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; 

                                                           

 



 

 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
vagy  
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból 
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a 
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a 
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 
alapján kapott jövedelem,  
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető 
 
- Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében: 
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelenetkező az a gazdasági szereplő 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás 
tulajdonos társaságaira, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: 
………………………………………………… 
vonatkozóan a Kbt. 56.§  (1) bekezdés ka) pontja nem áll fenn. 
 

Kbt. 57. § (1) bekezdés: 
 a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
 b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – 
öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal 
bírságot szabott ki; 
 c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését 
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 



 

 

 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56.§ (1) 
bek. és 57. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk 
alkalmasságnak igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56 § (1) bek. és az 
57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.:………….. 2013……. 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M5 Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)  
alpontja tekintetében 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M5. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 22 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-a alapján 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kbt. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt társaságot: 

 

 
 

- szabályozott tőzsdén nem jegyzik, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az alábbiakban adom 
meg:6 

 
 

Tényleges tulajdonos neve  Állandó lakóhelye 

  

  

  

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető! 
 

(Megjegyzés: amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 
tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának becsatolása 
szükséges.) 
 
 
- szabályozott tőzsdén jegyzik.23 

 
 

 

Kelt.:……….. 

……………………………… 

 

                                                           
22Ajánlattevő (Magyarországon letelepedett és Nem Magyarországon letelepedett egyaránt), közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában 
23 A nem kívánt szöveg törlendő! 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M6 Szakmai Önéletrajz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
M6. melléklet 

 
szakmai önéletrajz24 

 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 
  

  

 
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 
  

  

 
 

GYAKORLAT IGAZOLÁSA  

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 

NYELVISMERET  

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

                                                           
24  A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! 



 

 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

 
Egyéb: 
Egyéb képességek:  
Szakértelem: 
 
 
......................, év. ................. hó ........ nap                                                                               
 

……………………………… 
aláírás 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
M7 Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

M7. melléklet 

 

Nyilatkozat 

szakember rendelkezésre állásáról 
 

” M űvelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése” 
 
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakértő25 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes 
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban 
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 

 

Mettől26 Meddig 

Szerződéskötéstől Szerződés teljesítéséig 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák.   

 

 

Kelt.: ….. 

……………………………… 

aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           
25  Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia. 
26  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M8 Nyilatkozat a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M8. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT  
a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 

 

” M űvelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése” 
 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges 
alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt: 

 

 

{ Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} 

Továbbá a 2011. évi CVIII. törvény 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban 
nyilatkozom**: 

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 

 

** Erőforrás biztosítása esetén ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdésnek megfelelő 
tartalommal ismertetnie kell az erőforrás biztosításának módját is. 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon 
szükséges igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M9 Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M9. melléklet 

 

 

Nyilatkozat27 

kiegészítő tájékoztatásokról 
 

” M űvelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése” 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban …….. számú, 
valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom 
elkészítése során azokat figyelembe vettem. 

 

VAGY 
 
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás 
nem volt 

 

 

Kelt:   

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

                                                           
27 Ajánlattevő tölti ki. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

M10 Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M10. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 
 

” M űvelődési központ külső felújítása, színházterem korszerűsítése” 
 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy nyertességem esetén köteles vagyok - legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosításomat kiterjeszteni a felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra.  

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nagy Sándor  
Ki az, aki a 4. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta 
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
191/2013. (XI. 27.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
”Ember központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” 

című ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0016 azonosítószámú projekt megvalósítása során 
lefolytatandó  Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi 

szolgáltató házzá tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít az „Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása 
nonprofit közösségi szolgáltató házzá” tárgyában 

 
2./  az „Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi 

szolgáltató házzá” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és 
dokumentációját jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
3./  a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi 

gazdasági szereplők részére küldi meg: 
• Agrogépszolg Kft. 

4002 Debrecen, Biczo István kert 80. 
 

• Hevesi Mester Kft. 
4244 Újfehértó, Szent István u. 17. 
 

• Higiénia Hungária Kft. 
4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 33. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 



 

 

Újfehértó Város Önkormányzata 
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

  
  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ 

 
 
 
 
 

Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi 
szolgáltató házzá 

 
 
 
 
 

Ajánlatkérő: 
Újfehértó Város Önkormányzata  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

I. AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS  
 
II. DOKUMENTÁCIÓ 

 1. Az eljárás általános feltételei 

 2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 

 3. Kiegészítő tájékoztatás 

 4. Teljesség és pontosság 
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M4 Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 
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M9    Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról 
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VII.  Ajánlattételi felhívás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban Kbt./  
122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra 

 
 

4.) Ajánlatkér ő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Az ajánlatkérő nevében eljáró:  
Dr. Egyed Adrienn Noémi egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
székhely: 4244 Újfehértó, Tokaji u. 106.  
levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7. 
telefon: 20/421-1511 
e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com 

  
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája:  

 
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás. Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít, mert az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.  
 
3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

 
Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi szolgáltató házzá 
 
CPV  
45.21-52.00-9, 45.21-13.60-0 
 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 

neve: Újfehértó Város Önkormányzata 

címe: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

képviseli: Nagy Sándor polgármester 

telefon: 06-42-290-000 
telefax: 06-42-290-003 

e-mail:  polgarmester@ujfeherto.hu 



 

 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása 

nonprofit közösségi szolgáltató házzá építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása. 

A beruházás részeként az alább fejlesztések történnek: 

 
- födémek hőszigetelésének felújítása, megerősítése  

- épület homlokzati falazatainak utólagos külső hőszigetelése és felújítása  

- külső nyílászárók teljes cseréje  

- bádogos szerkezetek felújítása  

- felújított épület belső festése, festés előkészítő munkálatok elvégzése  

- új vizesblokk kialakítása  

- elektromos és villámvédelmi berendezések, hálózat felújítása  

- épületgépészeti átalakítás miatti kiegészítő munkálatok  

- akadálymentesítés  

 

Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás 
tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott 
esetleges márkanevek, típusnevek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt műszaki-technikai 
paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az esetben azonban a 
megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.  
 
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció 
részeként kiadott tervdokumentáció, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi 
és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett 
megvalósítani 
 
4.)  A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 
 
5.)  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
 
5.1. Jelen szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés 

teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, míg a teljesítési határidő 
2014. június 1.  

 
5.2. Vállalkozó jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni, előteljesítést eszközölni és az 

ellenértéket számlázni. 
 

6.) A teljesítés helye 
 
Újfehértó, Rákóczi u. 2., belterület 3220. hrsz. 
 
 
 
7.) Többváltozatú ajánlat 



 

 

 
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.  
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, és hazai központi költségvetésből kerül finanszírozásra, ezért a nyertes ajánlattevő 
köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga 
számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a 
teljesítését. 
 
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a Vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra.  A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a Megrendelőt terheli.  
 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és kifizetés pénzneme forint (HUF).  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (1)-(2) bek. alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 57/A. § 1. bek. b. pontjában foglaltakra lehetőséget biztosít a szerződésben foglalt 
teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére. 
Ajánlatkérő az előleg kifizetését az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint biztosítja. 
Az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő              
15 napon belül köteles kifizetni.  Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra 
vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg visszafizetési 
biztosítékot is.  Az előleg elszámolására a részszámlában és a végszámlában arányosan kerül 
sor. 
 

Ajánlattevő az előlegszámlán kívül, 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult 
az alábbiak szerint: a részszámla 50 %-os készültségnél, a végszámla pedig az átadás-
átvételi eljárás befejezése után, a teljesítés igazolását követően nyújtható be. 

A vállalkozási díj megfizetése szállítói finanszírozással történik; a Kbt. 130. § (1)-(4) 
bekezdése és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla 
kézhezvételétől, illetőleg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő 
teljesítés (átadás-átvételi eljárás befejezésének) napjától számított 30 napon belül, illetve 
alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § alapján az 
igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a 306/2011.  (XII. 
23.) Korm. rendelet 14 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, az ott meghatározott 
határidőkön belül, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően.  
 
 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
 
-az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a; 
-az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet. 
 
9.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 



 

 

10.) Kizáró okok  

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az 
alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdésében, és az 57.§ (1) bekezdésében, valamint az ajánlattevővel (közös ajánlattétel 
esetén bármelyik ajánlattevővel) az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban 
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni, valamint 
igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

2. Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell eljárnia ajánlattevőnek. 
 
11.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
P.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének 
napjától visszaszámított 3 (három) évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét. 
 
Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján elérhető, elegendő az erről 
szóló nyilatkozat benyújtása; ebben az esetben ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot maga 
ellenőrzi, beszámolók csatolása nem szükséges. 
Amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem 
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
az alkalmasságát a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a 
közbeszerzés tárgyából származó (tervezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Amennyiben Ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, Ajánlatkérő felhívja 
Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében 
foglaltakra. 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 

P.1. az ajánlattevőnek vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszaszámított 3 (három) év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt.  
 



 

 

Amennyiben ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen alkalmassági 
követelménynek megfelel, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele eléri a 
nettó 50 millió Forintot. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
12.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági 
feltételeknek megfelelnie:  
 
M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az 
ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított 
öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 16. § (5) bekezdés előírásainak 
megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az 
előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. 
 
M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az 
ajánlattevőnek csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését, 
képzettségének ismertetését, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (amelyből 
az előírt alkalmassági feltételnek megfelelés megállapítható), a végzettséget és képzettséget 
igazoló dokumentumokat, illetve amennyiben az adott szakember a kamarai névjegyzékben 
szerepel, meg kell adni a kamarai nyilvántartási szám és a vonatkozó kamarai 
nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonalat, továbbá a szakember által aláírt, 
rendelkezésre állási nyilatkozatát. A felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki 
vezetők kamarai névjegyzéki felvételt, illetve abban való szereplést Ajánlatkérő a Kbt. 36. § 
(5) bekezdése alapján saját maga ellenőrzi. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 
 
M.1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított öt évben  
összesen nettó 50 millió forint értékű, épület kivitelezési/felújítási/átalakítási 
referenciamunkával. 
 

M.2: nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal 

rendelkező, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 

szerinti, a kivitelezés irányításához szükséges, MV-Ép/A vagy B kategóriájú, kategóriájú, 

illetve vagy ezzel egyenértékű, hatályos átsorolás előtti, felelős műszaki vezetői jogosultság 

megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. 

 



 

 

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó 

az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának 

részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 (VIII.9.) FVM-GM-

KöViM együttes rendelet szerinti besorolást tekinti. 

 

A megjelölt szakembernek – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződés megkötéséig 

rendelkeznie kell az M.2. pontban meghatározott kamarai nyilvántartásba vétellel, amelynek 

elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) 

bekezdése alapján. 

 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
13. ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a teljes nettó vállalkozói díj  0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér 
fizetendő, de összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem 
esetén a teljesítés meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján 
esedékessé válik. 
 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt 
időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére 
köteles. 
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 

teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 

 

Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek 36 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell 
vállalnia. A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének 
időpontjától kezdődik. 
 
Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 

teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. § (6) 

bekezdés a) pontjának megfelelően. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés 

szerinti, teljes nettó vállalkozói díj öt százaléka 

 
Előleg-visszafizetési biztosíték:  
 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  

57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó köteles saját költségén előleg visszafizetési 

biztosítékot nyújtani a közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a 

Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 



 

 

368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a 

vállalkozói díj elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési 

biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak 

rendelkezésre kell állnia legkésőbb az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a 

vállalkozó nem jogosult előleg igénylésére. 

 
A biztosítékot az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. hogy 

az a fölötti rendelkezési joga a közreműködő szervezetnek ettől az időponttól kezdődően 

előlegszámla teljes összegének beszámításáig biztosított legyen.                             Az 

előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is 

eredményezi. 

 
 
14.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:   
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
15.) A dokumentáció beszerzésének feltételei 
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők 
rendelkezésére, melyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő részére.       
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
 
16.) Ajánlattételi határidő 
  
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 8 óra 45 perc 
 
17.) Az ajánlat benyújtásának címe 
 
Újfehértó Város Önkormányzata.  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
18.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
19.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje 
 
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 8 óra 45 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 

20.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek, a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján 
meghatározott személyek. 
 
21.) Az eljárás tárgyalásos-e: igen. 
 
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattevőkkel a Kbt. 92. § (3) bekezdés alapján egyenként tárgyal 
a szerződéses feltételekkel kapcsolatosan. 



 

 

A tárgyalások, az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében, egymást 
követően, azonos napon egy fordulóban kerülnek lebonyolításra.  
 
A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 
szerződést. A tárgyaláson ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult 
ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor 
hitelt érdemlő módon (okirattal) igazolja.                             
 
Ajánlatkérő a tárgyalás során, annak lezárásaként felkéri az ajánlattevőket a végleges 
írásbeli ajánlattételre, a felolvasólap (Dokumentáció - 2. sz. melléklet) kitöltésével, továbbá 
az azt alátámasztó árazott költségvetés benyújtásával, melyeket ajánlattevőknek a 
tárgyaláson ajánlatkérő részére zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A végleges 
ajánlatok ajánlatkérő részére történő benyújtását követően kerülnek felbontásra és 
ismertetésre a végleges ajánlattevői megajánlások. 
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. 
 

Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg és ajánlatát írásban nem vonja 

vissza, úgy az ajánlatkérő benyújtott ajánlatát tekinti végső ajánlatnak, amely 

vonatkozásában az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll. 

 

22.) Az ajánlati kötöttség időtartama 
 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 
23.) Tárgyalás időpontja 
 
Dátum: 2013/12/16 (év,hónap,nap)      Időpont: 11 óra 00 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
24.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: Nem. 
 
25.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című pályázat, azonosítószáma: 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016   
 
26.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a 
Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.  
 
27.) A szerződéskötés tervezett időpontja 



 

 

 
A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. 
nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap. 
 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 

28.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása 
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
29.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások 
 

7.) Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 
borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban (csomagolásban) kell elhelyezni.    
  

8.) A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: 
 

 „ Ajánlat- ”  Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit 
közösségi szolgáltató házzá-  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
3.) Az ajánlatok formai követelményei:  
 
d) Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalait sorszámozni. 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.  
 

b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
c) 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.  
d) 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. 
 
 4.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 
kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő 
viseli. 
 
 5.) Az ajánlat felbontásakor a Kbt. 62. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatok kerülnek 
ismertetésre.  
 

 30.) Egyéb információk 
 

1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ban 
foglaltak - Kbt. 122.§. (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. 



 

 

 
2.) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
3.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 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 ajánlati felhívás megküldésének napján 
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
 
4.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon 
az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint 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. (Kbt. 54. § (1) bekezdés) 
 
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a 
Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. 
 
6.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan, 
mely a következő: Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
 
7.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján meg kell jelölni: 
 
g) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni,  
h) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 

 
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. 
pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.   
 
8.) Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen 
vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz 
csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, 
vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után.  
A fordítás eredetivel történő egyezőségéről az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője írásban nyilatkozzák. Amennyiben a fordítás nem felel meg az 
alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül. 

 
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dokumentáció mellékleteként szereplő 
szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan. 

 



 

 

10.) Jelen felhívás 11.) P.1. és 12.) M.1. pontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási 
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint a minősített 
ajánlattevőknek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmasságát. 
 
11.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági 
társaság létrehozását nem teszi lehetővé.  
 
12.) A Kbt. 25. § (1) bekezdés és 95. § (2) bekezdés szerint több gazdasági szereplő 
közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz eredeti példányban mellékelni 
kell a közös ajánlattevők minden tagja által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölik, továbbá rögzítik, hogy a közös ajánlattevők a szerződéses kötelezettségeik 
teljesítéséért egyetemlegesen, az értékhatár korlátozása nélkül felelősséget vállalnak. 
 
13.) Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes 
költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 
 
14.) Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő 
esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, 
vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli.  
 
15.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott 
igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5) 
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 
 
16.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során (Kbt. 72.§ (1) bek. ) a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77.§ (2) 
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

 
17.) Ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell: 
 
• A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányokat, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintákat, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az 
abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult 
személy írta alá, 2006. évi V. törvény 9.§. 

• Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

• A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti formában. 

 
18.) A Kbt. 60.§ (6) bekezdés szerint az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolni 
ajánlatához, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, 



 

 

számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek. 
 
19.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban 
és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez 
szükséges.  
 
20.) Ajánlatkérő árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles 
ajánlatához csatolni a kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban 
részletezettek szerint. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek 
szerinti beárazott, tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban 
meghatározottak szerint kerül benyújtásra. 
 
21.) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8./A.§ (1)- (2) bekezdései tartalmazzák az 
ajánlatban alkalmazott minimális rezsióradíj vizsgálatának szabályait. Aránytalanul 
alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb 
az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős 
miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél 
[306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 8/A. § (1)bek.]. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd 
Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2013. évre ajánlott, általános forgalmi 
adó nélküli legkisebb mértéke 2383 forint/óra [28/2013. (VI. 27.) BM rend. 1. §]. A 
minimális rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket a 28/2013. (VI. 27.) BM 
rendelet 1. melléklet tartalmazza. 
 
22.) Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában arra 
irányuló szándéknyilatkozatát, hogy a közbeszerzési eljárásban történő nyertes ajánlattétel 
esetén az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni fog, a szerződéskötés időpontjáig 
megköti vagy amennyiben az Ajánlattevő meglévő felelősségbiztosítása nem éri el az 
ajánlatkérő által előírt mértéket, köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az előírt mértékű felelősségbiztosításra 
(306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 9. §). 
 
A beszerzés tárgyát lefedő (építési kivitelezési munkák) szakmai felelősségbiztosítás 
értéke el kell, hogy érje a legalább 50 millió Ft/projekt időtartam, és a legalább 10 millió 
HUF/káresemény mértéket, mely kiterjed dologi és személyi sérüléses káreseményekre is. 
 
 
23) Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó. 
 

    31.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. 11. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.  Dokumentáció 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

dokumentáció 

 
„Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi szolgáltató 
házzá” című hirdetmény közzététele nélküli  
tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlatkérő neve, címe:  

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) 

 

Az eljárás általános feltételei 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi VIII. 
törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési 
eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: 
ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva 
saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban 
megadott műszaki leírásnak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:  

� ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

� ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlattételi 
dokumentációban megadott minden követelménynek. 

Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette a dokumentációt.  

 

Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az 
ajánlatát. 

 

Kiegészítő tájékoztatás 
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben, valamint email-en 
digitálisan szerkeszthető (doc) formátumban kell eljuttatni az Ajánlatkérő részére, az 
alábbi címre: 

 

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata 

Postai cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Nagy Sándor polgármester 

Tel: 42/290-000 

Fax: 42/290-003 

e-mail: polgarmester@ujfeherto.hu 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a 
megadott címre.  



 

 

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg telefax vagy 
email útján a dokumentáció átvétele során feltüntetett elérhetőségekre. 

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő 
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.                           
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az 
ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg 
hiánytalanul határidőre.  

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások 
számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi 
dokumentáció részévé válnak. 

 

Teljesség és pontosság  
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmának teljességét. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 
elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

Ajánlattétel költségei 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

 

Ajánlati kötöttség 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  

A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 

Több változatú ajánlat  
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 

 8.     Tájékoztatás  

 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a környezetvédelemre, 

az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről kérhető: 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  



 

 

Honlap: www.nav.gov.hu 

 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Telefon: + 36-1-795-2000 
Telefax: + 36-1-795-0200 
 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság  
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 
Tel.: +36-1- 346-9414 
Fax: +36-1- 346-9417 
Honlap: www.ommf.gov.hu 
 

9.  Bírálat 
Az elbírálás végeredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza. 

 

  10.  Közös ajánlattétel 
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát 
egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már 
nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben 
résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem 
módosítható. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
ajánlattevők közötti megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 
nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által 
az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az 
elismert teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet; 

e) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 



 

 

f)  az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 

 

   11.   Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 

 

   12.   Formai követelmények  
12.1. Az ajánlatnak az M1 mellékletben kiadott és az ajánlattevő által a megfelelő 
oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott 
meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia. 
12.2. Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 
borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
12.3. Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” feliratnak. 
12.4. Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól 
elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban. 

12.5. Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell 
a következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 
nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

-  a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 

12.6. Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- az ajánlatkérő nevét, címét; 

- az ajánlattevő nevét, címét;  

-   a következő feliratot:  
 

 „ Ajánlat- ”  Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit 
közösségi szolgáltató házzá -  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
12.7.  Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a 
kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak. 
 

   13.   Hiánypótlás 
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást.  

 

14.   Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között  
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, 
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában 
joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 
megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 



 

 

közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

 

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban 
bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött 
bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a 
dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

- közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közötti megállapodás szerinti 
képviselőjének; vagy 

 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen 
meghatalmazott személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI M ŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Előzmények 
 

Az NFÜ az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program (a továbbiakban: ÉAOP) 

keretén belül ajánlatkérő „Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” 

címmel, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amelyet az 

NFÜ támogatásban részesített.  

 
Jelen dokumentáció, s így a közbeszerzés eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés mellékletét képezi a Támogatási Szerződés, a műszaki terv és tartalom, 
költségvetés. 
 
2. Közbeszerzés célja 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása 

nonprofit közösségi szolgáltató házzá építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása. 

A beruházás célja egy színvonalas szolgáltató központ kialakítása, mely alkalmas az eddigi, 

évközi, hagyományos feladatok ellátására, de amellett egyfajta közösségi-kulturális 

központot is teremt a városban, és lehetővé teszi az idényjellegű rendezvények, kiállítások 

megrendezését valamint otthont adna a városban lévő és önszerveződő civil szervezeteknek. 

A létesítmény elsősorban diákok, fiatalok részére épülne, de természetesen minden 

korosztálynak megfelelően lesz kialakítva. A létesítmény a városba érkező turisták, 

látogatók információs, szórakozási igényeit is kielégítené, valamint segítséget nyújtana az új 

információs rendszerekben való eligazodásban a városlakóknak is. 

 
3. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya 
 
Az épület a Rákóczi utca 2. sz. alatt, az út elején, a 3220. helyrajzi szám alatt található.  

 
A beruházás részeként az alább fejlesztések történnek: 

 

- födémek hőszigetelésének felújítása, megerősítése  

- épület homlokzati falazatainak utólagos külső hőszigetelése és felújítása  

- külső nyílászárók teljes cseréje  

- bádogos szerkezetek felújítása  

- felújított épület belső festése, festés előkészítő munkálatok elvégzése  

- új vizesblokk kialakítása  

- elektromos és villámvédelmi berendezések, hálózat felújítása  

- épületgépészeti átalakítás miatti kiegészítő munkálatok  



 

 

- akadálymentesítés  

 
 
4. Az ajánlati ár: 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan 

költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a 

kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban részletezettek szerint. 

Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek szerinti beárazott, 

tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint 

kerül benyújtásra. 

 

5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: 

 

A műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott márkanevek, 
típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges 
márkanevekre, típusnevekre történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt 
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az 
esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűség 
igazolására megfelelő lehet különösen a gyártótól származó nyilatkozat vagy független, 
szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvány, illetve az 
ajánlattevő nyilatkozata is. 

 
Az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő 
márkájú és /vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az 
ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést 
és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, 
valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot. 
 
A nem megfelelősségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhívásban felsorolt 
munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka 
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák 
mennyiségi kimutatásának. 



 

 

 
Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének 
meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem 
pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó 
semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre  
 
A közbeszerzési műszaki leírás részét képező tervek, műszaki leírás, műszaki rajzok, és 
az árazatlan költségvetés elektronikusan mellékelten csatolva. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerződéstervezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS  

 
amely létrejött egyrészről  
Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely:  4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
Adószám:  15732475-2-15 
Számlaszám:  68800013-11039141 
Képviselő:  Nagy Sándor polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről  
…………………………………………… 
Székhely: ………………………………. 
Adószám: ………………………………. 
Cégjegyzékszám:………………………….. 
Számlaszám: …………………………… 
Képviselő: ………………………………. 
mint Vállalkozó (a továbbiakban, vállalkozó)  
között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 

1. Előzmények 
 

1.1. Újfehértó Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett pályázati felhívásra ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosítószámú „Ember 
központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” című pályázatával. Ezen projekt 
során az egykori kollégium épületének felújítása, közösségi szolgáltató házzá történő 
átalakítása is megvalósul. 
 
1.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a projekthez kapcsolódóan a megrendelő, mint a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 6. § b) pontja szerinti ajánlatkérő a 
Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított ”Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi 
szolgáltató házzá” tárgyában. 

 
1.3. Az 1.2. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a megrendelő számára a 
legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a vállalkozó tette, akit a megrendelő a 
közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított. 

 
1.4. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott 
közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárás alapját képező ajánlattételi felhívás, 
valamint dokumentáció és a vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg; 
melyek a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletét képezik. 
 
14. A  szerződés tárgya 

 
2.1. A megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, a vállalkozótól megrendeli, a 
vállalkozó pedig a megrendelő részére vállalja az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 
pályázatában foglalt, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban (1. számú melléklet) 
foglaltaknak megfelelően az egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit 
közösségi szolgáltató házzá tárgyú építési kivitelezési munkák elvégzését. 
 



 

 

2.2. A vállalkozó a tevékenységet a megrendelő érdekének megfelelően, a tárgyi 
tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások, etikai normák 
betartásával köteles teljesíteni, úgy, hogy a megrendelővel, illetve annak megbízottjával 
(műszaki ellenőrrel) folyamatosan együttműködik.  
 
2.3. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles betartani különösen, de nem 
kizárólagosan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvényben illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglalt előírásokat és szabályokat. A vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a 
tevékenység megvalósítása során a munkavégzésre vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi 
és hatósági (különösen, de nem kizárólagosan munkavédelmi, környezetvédelmi, 
biztonsági, vagyonvédelmi, tűzvédelmi) előírások betartásáért. 
 
2.4. A vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munkálatok megvalósításához szükséges, jelen 
szerződés   1. számú mellékletét képező teljes műszaki dokumentációt a szerződés 
aláírásával egyidejűleg átvette, az abban foglaltakat a jelen szerződés teljesítése során 
maradéktalanul betartja. 
 
2.5. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően, egymással teljeskörűen együttműködve kötelesek eljárni. 
 
2.6. A megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a 
szerződés aláírásának napján átadni. A vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni és a 
munkát megkezdeni. Ez az időpont tekintendő a vállalkozó részére történő birtokbaadás 
időpontjának is. A vállalkozó köteles az építési munkaterület munkavégzésre való 
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 
jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a megrendelő figyelmét a hiányosságok 
megszüntetésére felhívni, a munkaterület átvételét követően. 
 
2.7. A vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
tapasztalattal, szakértelemmel, képesítéssel rendelkezik, továbbá rendelkezik a jelen 
szerződés tárgyát képező munkálatok végzéséhez szükséges engedélyekkel.  
 
2.8. Építtető: Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Adószám: 15732475-2-15 
Képviseli: Nagy Sándor polgármester 
 
 

15. Teljesítési határidő 
 
3.1. A teljesítés véghatárideje: 2014. június 1. ; a vállalkozó a határidő lejárta előtt is 
jogosult teljesíteni. 
 
3.2. A teljesítést a munka műszaki tartalma alapján kell elbírálni. A teljesítést, illetve a 
számla kifizethetőségét a megrendelő által megbízott műszaki ellenőr igazolja. 
 
3.3. A vállalkozó köteles a teljesítési határidő módosítását kezdeményezni, ha: 
- többlet- és pótmunka merül fel 
- időjárási körülmények a munka teljesítését késleltetik 
 
3.4. A jelen szerződés teljesítését érintő bármilyen körülményt a szerződő felek 



 

 

haladéktalanul kötelesek egymás irányába jelezni, ennek elmulasztásából eredő 
jogkövetkezményekért a mulasztó fél felel. 
Ennek alapján, ha a vállalkozó a megállapított teljesítési véghatáridővel a fentiekben 
megjelölt okok miatt késedelembe esik, és a vállalkozó nem kezdeményezi a teljesítési 
határidő módosítását, késedelme esetén a jelen szerződés szerint megállapított kötbért 
köteles fizetni.  
 
3.5. A vállalkozó a pótmunkát csak a jelen szerződés módosítása alapján jogosult elvégezni. 
 
3.6. A vállalkozó többletmunka elvégzéséért díjazást nem számíthat fel. 
 
3.7. A többlet- és a pótmunka körébe tartozó munkák tekintetében a vonatkozó 
jogszabályokban rögzített fogalom meghatározás az irányadó. 
 
 
16. A teljesítés helye (munkaterület) 

 
4244 Újfehértó, Rákóczi Ferenc utca 2. , belterület 3220 hrsz. 

 
17. Vállalkozói díj 

 
5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben rögzített munkák 
elvégzését a vállalkozó nettó …………………………………..-Ft azaz 
………..……………………………… forint összegben átalányáron, mindösszesen bruttó 
……….………..,-Ft, azaz ……………………………… összegben átalányáron vállalja. 
  
5.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a díjat a vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes 
ismeretében határozta meg, és annak megállapítása során figyelemmel volt a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. A vállalkozó kijelenti, hogy 
vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljeskörű, és tartalmaz minden olyan 
munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 
megvalósításához szükséges. Ezen túlmenően a vállalkozó díjazásra, költségelszámolásra 
nem jogosult. 
 
6.   Fizetési feltételek 
   
6.1. A vállalkozói díj tekintetében a vállalkozó 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db 
végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:  

a részszámla 50 %-os készültségnél,  
a végszámla a szerződésszerűen megvalósított, befejezett, építés munka elvégzését 
követő műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után nyújtható be. 

 
A vállalkozó köteles a számlákhoz csatolni a megrendelő által aláírt teljesítésigazolást. 
 
6.2. A 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa-törvény) szabályozott adózás alkalmazását 
figyelembe véve kell kiállítani a számlát.  
A hatályos jogszabályok előírásai szerint kiállított számlát Újfehértó Város Önkormányzata 
részére kell kiállítani és megküldeni. (cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.).  A 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, továbbá a jelen szerződés előírásainak tartalmi 
és formai szempontból egyaránt megfelelő számla elkészítéséért a kibocsátó a felelős. A 
nem megfelelően kiállított számla alapján kifizetés nem teljesíthető. 
 



 

 

6.3. A munkák finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, és hazai központi 
költségvetésből kerül finanszírozásra a támogatási konstrukcióra vonatkozó szabályok 
szerint. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.  
 
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a megrendelőt terheli. 
 
6.4. A vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű 
előleg kifizetését kérheti a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 57/A. § 1. bekezdésben foglaltakra.  
 
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a vállalkozó közvetlenül a 
közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett megrendelő egyidejű értesítése 
mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói 
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
A megrendelő köteles a vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését 
követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi 
kifizetési igénylés keretében. 
A közreműködő szervezet meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás 
részletszabályait. 
 
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó az előleg 
igénylésének feltételeként köteles saját költségén előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani a 
közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés 
a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 
77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a vállalkozói díj elszámolható 
összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési biztosíték nyújtására vonatkozó 
kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia legkésőbb 
az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a vállalkozó nem jogosult előleg 
igénylésére 
 
Az előlegszámla teljes összege arányosan kerül beszámításra a részszámla és a végszámla 
összegébe, úgy, hogy a két számlába mindig az előlegszámla teljes összegének a fele kerül 
beszámításra. 
 
6.5. Az elvégzett munka ellenértékét a Kbt. 130 § (1)-(4) bek.  és  a Ptk. 292./B. § (1)-(2) 
bek. alapján - a vállalkozó részéről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően 
kiállított és benyújtott és a műszaki ellenőr által szakmailag leigazolt részszámla és 
végszámla ellenében – a szerződésszerű teljesítést követően a Támogatási Szerződésben 
rögzített szállítói finanszírozás szabályai szerint, a Közreműködő Szervezet a hozzá 
benyújtott kifizetési kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül átutalja a 
vállalkozó ................... Banknál vezetett .............................. számú bankszámlájára. A 
kifizetés határidejébe a hiánypótlásra igénybevett időtartam nem számít be. A bankszámlák 
közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a 
pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. 
    
6.6. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező 
feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a 
megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. 



 

 

 
6.7. Vállalkozói hibás teljesítés esetén a megrendelőnek joga van a vállalkozói díj 
teljesítésre eső részét visszatartani, amennyiben felszólításra a hibák, hiányosságok 
kiküszöbölésére elfogadható határidőn belül nem kerül sor. 
 
6.8. A megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete EU alapokból – 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- finanszírozott pályázati forrásként, hazai központi 
költségvetési forrásként és megrendelői saját forrásként rendelkezésére áll. 

 
6.9. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések 
esetében. 

 
7. Jótállás és szavatosság 

 
7.1. A vállalkozó a jelen szerződés alapján kivitelezett munkákra 36 hónap jótállást vállal. 
A jótállási idő lejárta után a vállalkozót a Ptk. és a kötelező alkalmassági időről rendelkező 
jogszabály szerint szavatossági kötelezettség terheli. A jótállási és a szavatossági időtartam 
kezdetét a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi dátumától kell számítani.  

 
7.2. A vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket elvégezni, a megállapított 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni és az építési naplóban rögzíteni. Az elkészített 
műbizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatos jegyzéket 
kell vezetni. 
 
7.3. A vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált 
anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások szerinti kötelező alkalmassági időt -
szavatosságot- vállalja. 
 
7.4. A jótállás időtartama alatt a vállalkozó a megrendelő által jelzett hibás munkarészek 
kijavítását tizenöt napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon 
belül befejezni. Ellenkező esetben a megrendelő jogosult - a vállalkozó értesítése mellett - a 
vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni. 
 
7.5. A beépített anyagokra a szállító, illetve a gyártó minőségi bizonyítványa az irányadó. 
 
7.6. A jótállási, illetve a szavatossági (garancia) idő kezdete a létesítmény átadás-átvételének 
lezárási időpontja. 
 
8.  Szerződésszegés 
 
8.1. A szerződő felek a vállalkozónak felróható nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 
esetére a vállalkozó alábbi kötbérfizetési kötelezettségében állapodnak meg: 
 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a nettó ajánlati ár 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de 
összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem esetén a teljesítés 
meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján esedékessé válik. 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt 
időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére 
köteles. 
 



 

 

Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 
teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 
 
8.2.A késedelmes, valamint a hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű 
teljesítés és a garanciális kötelezettség alól nem mentesít. A megrendelő kötbérigényét 
írásban, a jogalap és az összeg megjelölése mellett köteles a vállalkozóval közölni. A kötbért 
a megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A megrendelő érvényesítheti a 
kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel 
okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti a 
megrendelő, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 
 
8.3.A vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy 
kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A megrendelőt az akadály beálltáról és 
megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. 
8.4.A megrendelő kötbérigény érvényesítésének jogosultsága esetén a kötbér mértékének 
megfelelő számlát bocsát ki a vállalkozó felé. A megrendelő jogosult a jelen szerződésben 
rögzített bármely kötbér mértékének megfelelő összeggel csökkentett díjat fizetni a 
vállalkozó felé (beszámítás). 
 
8.5. Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 
teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. §-
nak megfelelően. 
A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) öt százaléka, ………………………… Ft, azaz 
…………………………………………………. forint. 
 
A vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. §. 6) bekezdés a) pontjának megfelelően 
teljesíti, azaz az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) fizetési 
számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel (megfelelő aláhúzandó). 
 
A vállalkozónak a jótállási kötelezettségek teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés 
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jelen szerződésben foglalt összegnek és 
jótállási időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
A jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevő 
vállalkozó az ajánlatában nyilatkozott. 
A vállalkozó nem szolgáltathat olyan biztosítékot, amely a megrendelő feltétel nélküli 
igényérvényesítését korlátozza. 
9.  Felek képviselete 
 
9.1. A jelen szerződés módosítására, a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozattételre 
az alább megnevezett képviselők jogosultak: 

Megrendelő részéről: Nagy Sándor polgármester 
Vállalkozó részéről:   …………………………….. 
 
 

9.2. Építési naplóba történő bejegyzésre, a kivitelezési munkával kapcsolatban 
nyilatkozattételre jogosultak: 

Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőr: 
- Műszaki ellenőr:    ………………………. 



 

 

- Azonosító sz.:                 ………………………. 
- Mobil:      ………………………. 

 
Vállalkozó részéről: 

- Felelős műszaki vezető:   ………………………. 
- Felelős műszaki vezető jogosultsága:     ………………………. 
- Mobil:      ……………………….  

 
9.3. A képviselők személyében bekövetkező változást a szerződő felek kötelesek egymás 
irányába haladéktalanul írásban jelezni. Ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekért 
a mulasztó fél felel. 
 
9.4. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a 9. fejezetben 
meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, közlés, nyilatkozat 
csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt személyesen, ajánlott vagy 
tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján bizonyíthatóan kézbesítették, 
és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel látták el. 
 
10.  Alvállalkozó igénybevétele 
 
10.1. A vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybevételére, azonban az 
alvállalkozó tevékenységéért, mulasztásáért mint sajátjáért felel.  Az alvállalkozónak a 
tárgyi tevékenység végzéséhez, a jelen vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges 
képesítéssel, engedélyekkel, szakmai tapasztalattal rendelkeznie kell. Az alvállalkozók 
foglalkoztatásával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi előírásokat, továbbá a Kbt. 128.§ 
(2)-(5) bekezdésében foglaltakat be kell tartani. 
 
10.2. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása, koordinálása a vállalkozó feladata 
és felelőssége. 
10.3. A vállalkozó köteles a megrendelőnek az alvállalkozó bevonását bejelenteni, és a 
szükséges nyilatkozatokat megtenni. 
10.4. A vállalkozó harmadik személy bevonása (alvállalkozó) esetén is teljeskörűen felel a 
jelen szerződés, a vonatkozó jogszabályi és pályázati feltételek betartásáért, illetve ezek 
betartatásáért. 

 
11. Építési napló vezetése 
 

11.1. A vállalkozó a kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót köteles vezetni. A 
szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési 
naplóban feltüntetni az építési napló megnyitásakor. Az építési naplóban megállapítások, 
megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag az abban megnevezett személyek 
jogosultak. Az építési napló megnyitása utáni esetleges változásokat a naplóban rögzíteni 
kell. 
 
Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -
bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt építési napló használatával 
kötelesek teljesíteni. 
Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. 
 
11.2. Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani, és az építőipari kivitelezési 
tevékenység végzésének ideje alatt - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak 



 

 

figyelembevételével – a munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. Az építési naplóban 
minden olyan feltételt és állapotot rögzíteni kell, mely a szerződés szerinti munkák 
megvalósításával kapcsolatos. 
 
11.3. Az építési naplót a jelen szerződés szerinti munka teljes befejezését követően le kell 
zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írnia. 
Az építési napló, valamint annak vezetésére vonatkozó részletszabályaira az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó 
hatályos jogszabályi előírások irányadóak, amelyek figyelmen kívül hagyásáért a vállalkozó 
felel. 
 

12. A munkaterületre és a munkavégzésre vonatkozó egyéb rendelkezések 
 

12.1. A vállalkozó az általa átvett munkaterületen vállalja a munka- és balesetvédelmi, 
biztonságtechnikai és tűzrendészeti szabályok, illetve a munkaterületre vonatkozó egyéb 
rendeletek, szabályok betartását, és az azokkal kapcsolatos további felelősséget is. 
 
12.2. A vállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket, 
felszerelést, eszközöket és szerszámokat. 
 
12.3. A vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.  
 
12.4. A vállalkozó kötelessége és felelőssége annak biztosítása, hogy a munkaterületen 
csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, 
illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a 
napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.  
 
12.5. A munkaterületen végzett kivitelezési munkálatokat a felelős műszaki vezető 
irányítja. A felelős műszaki vezető feladatára, felelősségére az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben illetve az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, 
illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai megfelelően irányadóak.  
 
12.6 A vállalkozó köteles a munkálatokat úgy végezni, hogy a meglévő szerkezeteknek, 
beépített anyagoknak és kiépített környezeteknek a munkálatokkal nem érintett részeit, 
elemeit megóvja, azokban semmiféle kárt nem okozhat.  
 
12.7. A vállalkozó a munkavégzéshez esetlegesen szükséges ideiglenes építéshelyi 
berendezéseket saját költségére és felelősségére építi fel, és bontja le, és köteles elszállítani 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. 
 
12.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során kizárólag a hatályos 
előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező I. osztályú műszaki paramétereket 
biztosító, új állapotú anyagokat, szerkezeteket használ fel, amelyek alkalmasságát a 
vállalkozó szavatolja. A vállalkozó a tevékenysége során a környezeti szempontból 
legelőnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat alkalmazza, és köteles a vonatkozó 
környezetvédelmi előírásokat betartani. 
 
12.9. A vállalkozó köteles a munkálatok végzése során a jogszabályi előírások szerint az 
adminisztrációs feladatokat ellátni, a szükséges nyilvántartásokat naprakészen vezetni. 
 



 

 

12.10. A vállalkozó a tevékenység végzése közben szerzett sérülés vagy baleset miatt 
kártérítési igényt nem nyújthat be a megrendelő felé. A vállalkozó által a munkálatok 
teljesítése során okozott bármilyen sérülésért vagy károkért az anyagi és büntetőjogi 
felelősség a vállalkozót terheli. A vállalkozó a nem szerződésszerű munkavégzése miatt 
okozott károkért helytállni köteles. 
 
12.11. A vállalkozó felel a munkaterület rendjéért, a balesetvédelmi előírások betartásáért, 
illetve a szükséges elkorlátozási feladatok elvégzéséért. A vállalkozó köteles a tevékenység 
végzésének helyigényét és hatásterületét minimalizálni, az ideiglenes (forgalom) 
korlátozásokat az indokolt mértékben és ideig alkalmazni.  
A vállalkozó felel a munkaterületen a megfelelő figyelmeztető és egyéb jelzések, táblák 
elhelyezéséért, és a műszaki átadás- átvételig történő fenntartásáért. A munkavégzésre, a 
munkaterületre vonatkozó jelzéseket, táblákat a vállalkozó a munkaterület átadás- 
átvételétől a műszaki átadás átvételig terjedő időtartamra saját költségen helyezi el és 
szállítja el. 
 
12.12. A vállalkozónak tudomása van arról, hogy a munkaterület közvetlenül szomszédos 
óvodai épülettel. A munkálatok végzése során ezért a vállalkozónak kiemelt 
körültekintéssel kell eljárnia, a kivitelezés az óvodai nevelési tevékenységet nem 
zavarhatja, nem akadályozhatja, nem veszélyeztetheti. Ennek figyelmen kívül hagyásából 
eredő jogkövetkezményekért a vállalkozó felel, és a megrendelőre felelősség nem hárítható 
át. 
 
12.13. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen bekövetkező 
káreseményt haladéktalanul köteles a megrendelő, illetve szükség szerint a hatóságok felé 
bejelenteni. A vállalkozó köteles kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, és az okozott 
kárt haladéktalanul, saját költségen helyreállítani, függetlenül attól hogy a káresemény 
bekövetkezéséért a vállalkozó, vagy a jelen szerződés teljesítésébe bevont személy felel. 
 
12.14 A tervtől eltérő műszaki megoldást a vállalkozó csak a megrendelő képviselőjének 
előzetes és kifejezett írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat. 
 
12.15. A vállalkozó kötelessége biztosítani a munkaterület, a felhasználandó építési 
anyagok, illetve az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező 
hiány vagy kár veszélyét a vállalkozó viseli. 
 
12.16. A vállalkozó kötelessége a munkavégzés területét folyamatosan tisztán tartani, a 
munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot a kijelölt, elkülönített helyen, 
konténerben tárolni, és folyamatosan elszállítani. A vállalkozó a veszélyes, illetve a 
veszélyesnek nem minősülő hulladékok (továbbiakban együtt: hulladék) elszállításáról, 
elhelyezéséről a hatályos jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A vállalkozó köteles 
az építési naplóban folyamatosan vezetni a munkaterületen keletkezett hulladék 
mennyiségét és fajtáját.  
 
12.17. A vállalkozó a környezet és természetvédelemre vonatkozó - műszaki leírásban 
foglalt - előírásokat köteles betartani, a környezetszennyezés lehetőségét kizárni. A munka 
befejezése után az építési területen környezetidegen anyag nem maradhat. 
 
12.18. Amennyiben harmadik személy a megrendelővel szemben a vállalkozónak felróható 
tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben igényérvesítéssel lép fel, úgy a 
vállalkozó köteles a megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és 
tevékenységéért, illetve mulasztásáért feltétlen és korlátlan felelősséget vállalni. 



 

 

 
Amennyiben a megrendelővel bármilyen jogsérelem miatt eljárás indul, a vállalkozó a 
vonatkozó eljárási szabályok szerint az indított eljárásban félként részt vesz, továbbá a neki 
felróható tevékenység vagy mulasztás miatt a megrendelőnél vagy harmadik személynél 
keletkező károkért, jogkövetkezményekért köteles felelősséget vállalni. 
 
12.19. A vállalkozó köteles a megrendelő, valamint a Támogató Szervezet, továbbá más, 
jogosultsággal rendelkező személy vagy szerv részére biztosítani, hogy bármely időpontban, 
előzetes értesítés nélkül is, az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, megtekinthessék és 
megvizsgálhassák a munkavégzés helyszínét, a munkavégzés folyamatát, az anyagok 
minőségét. 
 
12.20. A vállalkozó köteles saját költségén  tervezői művezetést igénybe venni a munkáltok 
végzése során. 
 
13.  Műszaki átadás-átvétel 
 
13.1. A vállalkozó köteles a tárgyi munkálatokat határidőben, I. osztályú minőségben, a 
jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó 
előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító 
minőségben, hiba- és hiánymentesen elvégezni. 
 
13.2. A vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a megrendelőt a jelen szerződés 
teljesítéséről. 
 
13.3. A vállalkozó a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá váláskor (a 
tevékenység befejezésekor) a munkaterületet műszaki átadás- átvételi eljárás keretében 
átadja a megrendelőnek. A műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009 (IX. 
15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai 
megfelelően irányadóak. 
 
13.4. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a megrendelőt legalább 15 
nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. A megrendelő az érdekelt szervek 
egybehívásával az átadás-átvételi eljárást lefolytatja, arról jegyzőkönyvet vesz fel. 
 
13.5. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles a megrendelő 
részére megfelelő példányszámban átadni mindazon iratot, dokumentációt, nyilatkozatot, 
melyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükségesek (úgy mint felelős műszaki 
vezető által tett nyilatkozatok, minőségi tanúsítványok, bizonylatok, rendeltetésszerű 
használathoz szükséges egyéb dokumentumok). Ennek elmulasztása esetén a műszaki 
átadás- átvételi eljárás meghiúsul.  
 
13.6. A megrendelő jogosult az elkészült munka átvételét megtagadni, ha a beruházás a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas. Az átvétel megtagadásával a 
műszaki átadás- átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni, és a vállalkozó a megrendelő 
által jelzett hibát, hiányosságot köteles haladéktalanul, külön díjazás vagy költségtérítés 
nélkül rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságot biztosító módon 
kijavítani, megszüntetni. A munkák elvégzését követően a műszaki átadás- átvételi eljárást 
ismételten le kell folytatni. A szerződésszegésből eredő jogkövetkezményekért a vállalkozó 
felel. 
 
13.7. A szerződő felek a Ptk. vonatkozó előírásai alapján a műszaki átadás-átvételi eljárástól 



 

 

számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a 
megrendelő készíti elő és meghívja arra a vállalkozót.  A meghívót az eljárás 
megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a 
megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A megrendelő az eljárásról a meghívottak 
jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A megrendelő által jelzett, a jótállás- szavatosság 
körébe tartozó hibákat, hiányosságokat a vállalkozó külön díjazás vagy költségtérítés nélkül 
köteles haladéktalanul kijavítani, megszüntetni, és ennek tényét a megrendelő felé jelezni. 
Amennyiben a vállalkozó kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a megrendelő 
jogosult a vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni a munkálatokat. 
 
14.  Záró rendelkezések 
 
14.1. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt munkára felelősségbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik. A felelősségbiztosítási kötvény a szerződés 3. számú mellékletét 
képezi. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítását a jótállási 
időszak végéig fenntartja. A felelősségbiztosítás kiterjed a vállalkozó vagy a jelen szerződés 
teljesítésében részt vevő személy tevékenységéből, mulasztásából, hibás teljesítéséből eredő, 
személyben vagy dologban bekövetkező károkra, az ezekkel összefüggésben keletkező 
vagyoni- nem vagyoni károkra, illetőleg a harmadik személynek okozott károkra. 

 
14.2. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pontja).  

 
A vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
megrendelő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti 
ügyletekről köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíti. (Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pontja) 

 
14.3. A szerződő felek haladéktalanul írásban értesítik egymást, amennyiben szervezeti 
átalakulás, megszűnés, felszámolás, vagy a jogi helyzetben bármilyen változás 
bekövetkezése várható.  
 
14.4. A szerződés megszűnése: 
s) A jelen szerződés a benne foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén külön 

jogcselekmény nélkül megszűnik. 
 
t) A jelen szerződés azonnali hatályú, írásbeli, indokolással ellátott egyoldalú 

nyilatkozattal történő felmondására mindkét szerződő fél jogosult a másik fél 
kötelezettségeinek felróható, nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén. 

 
u) Ha a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

a Vállalkozó a munkálatokat csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni, ami már a 
Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést 
követelhet. 

 
v) A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) 

bekezdés szerinti esetekben. 
 
w) Ha a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása alapos ok nélkül történt, az ezzel a 

másik szerződő félnek okozott kárt meg kell téríteni. 



 

 

 
x) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely fél részéről történő 

felmondása, illetőleg a szerződés megszűnése a szerződésszegéshez fűződő egyéb 
szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

 
14.5. A jelen szerződést a szerződő felek kizárólag írásban, különös tekintettel a 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, módosíthatják. 
 
14.6. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
feladataik teljesítése, ellátása során a tudomásukra jutott információt, adatot, dokumentumot, 
megoldást időbeli korlátozás nélkül bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag 
a jelen szerződés teljesítése körében használhatják fel. A szerződő felek ezen 
kötelezettségének megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. A szerződő 
felek jelen pont szerinti kötelezettségéről kötelesek alkalmazottaikat, alvállalkozójukat, 
megbízottjaikat is tájékoztatni. 
 
14.7. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a jelen 
szerződésben meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, 
közlés, nyilatkozat csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt 
személyesen, ajánlott vagy tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján 
bizonyíthatóan kézbesítették, és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel 
látták el. 
 
14.8. A szerződő feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatos bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül 
rendezzenek. Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított 30 napon nem lehetséges, a 
szerződő felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére értékhatártól 
függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.  
 
14.9. A jelen szerződésben és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (Kbt.), valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

•      1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás, és dokumentáció 
•      2. számú melléklet: a vállalkozó által benyújtott ajánlat 
•      3. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény 
•      4. számú melléklet: Támogatási Szerződés 

 
 
 
 
A szerződő felek a jelen öt példányban készült szerződést, melyből egy példány a 
vállalkozót, négy példány a megrendelőt illeti meg, együttesen elolvasták, értelmezték, és 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra jogosult képviselőik jóváhagyólag 
írják alá. 
 
Kelt.: Újfehértó,…………..………………….. 
 
Jogi ellenőrzés: 
................................. 

Pénzügyi ellenjegyző: 
.................................... 



 

 

Dr. Szűcs Andrea aljegyző Kálmánchey Éva 
Újfehértó Város Önkormányzata 

 
.................................. 
Újfehértó Város Önkormányzata 
mint Megrendelő képviseletében 
 
Nagy Sándor polgármester 

 
P. H. 

 
................................... 
...................................... 
mint Vállalkozó képviseletében 
 
.................................. 
 
P. H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/C. Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatv ányok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M1 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

M1. melléklet 

Tartalomjegyzék  

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. 

 

Tartalomjegyzék (M1 melléklet) 
Felolvasólap (M2 melléklet) 
Ajánlati nyilatkozat (M3 melléklet) 
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása 
(Amennyiben közös az ajánlattétel.) 
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben a cég valamely adata 
módosítás alatt van) 
A 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bek. szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. 
Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. 

Ajánlattevő nyilatkozata kizáró okok tekintetében (M4 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés meghatározott kizáró okok 
tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56.§ és az 57.§ (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok.  
Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. 

Ajánlattevő nyilatkozata  (M5 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
Éves beszámolók vagy nyilatkozat 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.   
310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. 
(Adott esetben Ajánlattevő nyilatkozata a Kr. 14. § (2) bekezdése alapján) 
Referenciaigazolás a referenciákról  
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kr. 15.§ (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
Szakmai önéletrajz (M6 melléklet) 
Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról (M7 melléklet) 
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésének alkalmazása esetén  
(M8 melléklet) 
Egyéb igazolások, dokumentumok 
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (M9 melléklet) 
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (M10 melléklet) 
Igazolás a dokumentáció átvételéről 
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 
Árazott költségvetés 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

M2 Felolvasólap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M2. melléklet 

felolvasólap 

 

Tárgy: 

 
Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása 

nonprofit közösségi szolgáltató házzá 
 

 
 
Ajánlattevő 
megnevezése: 

 

Ajánlattevő 
címe/székhelye:  

 

Adószáma:  

Cg./Váll.ig.sz.:  

Képviselő neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

telefax száma:  

e-mail címe:  

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

Ajánlati ár nettó: 

         
         …….                            Ft 
 
 
                                               
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 Ajánlati nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

M3. melléklet 

 

ajánlati nyilatkozat28 

 
„Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi szolgáltató 

házzá” 
  
 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 
……………………………  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. 
Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az 
ajánlattételi dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért 
szerződésszerűen teljesítjük.  

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi 
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés 
alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez, alvállalkozót kívánunk igénybe 
venni: 

A közbeszerzés azon része, melynek teljesítéséhez, alvállalkozót veszünk 
igénybe  

 

 

 

                                                           
28 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles megtenni. 



 

 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 

A közbeszerzés 
értékének 10%-át 

meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt 

alvállalkozó 
(hivatalos név, 

székhely/lakóhely) 

A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó 

mértékben szerződést fog kötni 

A teljesítés 
aránya (%) 

   

   

 

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 Kapacitást 
rendelkezésre bocsátó 

szervezet (személy) 
megnevezése 

(hivatalos név, 
székhely/lakóhely) 

Azon alkalmassági követelmény(ek), 
amelynek igazolásához a kapacitást 

nyújtó szervezetre támaszkodik, jelen 
ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának(inak) megjelölésével 

  

  

 

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak /kisvállalkozásnak /középvállalkozásnak(29) minősül.  

11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy tájékozódtunk a az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni.  

 

Kelt: ……………, 2013……….. 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                           
∗ A nem kívánt szöveg törlendő! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M4 Nyilatkozat kizáró okokról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

M4. mellékelt 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 30 

(közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat 
formájában) 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………  

 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben 
foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

 

- Kbt. 56. § (1) bekezdés tekintetében: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt;  
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;  
g) – 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 
vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben 
részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; 

                                                           

 



 

 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
vagy  
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból 
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a 
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a 
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 
alapján kapott jövedelem,  
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető 
 
- Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében: 
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelenetkező az a gazdasági szereplő 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás 
tulajdonos társaságaira, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: 
………………………………………………… 
vonatkozóan a Kbt. 56.§  (1) bekezdés ka) pontja nem áll fenn. 
 

Kbt. 57. § (1) bekezdés: 
 a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
 b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – 
öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal 
bírságot szabott ki; 
 c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését 
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 



 

 

 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56.§ (1) 
bek. és 57. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk 
alkalmasságnak igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56 § (1) bek. és az 
57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.:………….. 2013……. 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M5 Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)  
alpontja tekintetében 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M5. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 31 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-a alapján 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kbt. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt társaságot: 

 

 
 

- szabályozott tőzsdén nem jegyzik, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az alábbiakban adom 
meg:6 

 
 

Tényleges tulajdonos neve  Állandó lakóhelye 

  

  

  

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető! 
 

(Megjegyzés: amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 
tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának becsatolása 
szükséges.) 
 
 
- szabályozott tőzsdén jegyzik.32 

 
 

 

Kelt.:……….. 

……………………………… 

 

                                                           
31Ajánlattevő (Magyarországon letelepedett és Nem Magyarországon letelepedett egyaránt), közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában 
32 A nem kívánt szöveg törlendő! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

M6 Szakmai Önéletrajz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
M6. melléklet 

 
szakmai önéletrajz33 

 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 
  

  

 
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 
  

  

 
 

GYAKORLAT IGAZOLÁSA  

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 

NYELVISMERET  

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

                                                           
33  A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! 



 

 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

 
Egyéb: 
Egyéb képességek:  
Szakértelem: 
 
 
......................, év. ................. hó ........ nap                                                                               
 

……………………………… 
aláírás 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M7 Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

M7. melléklet 

 

Nyilatkozat 

szakember rendelkezésre állásáról 
 

„Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi szolgáltató 
házzá” 
 
 
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakértő34 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes 
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban 
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 

 

Mettől35 Meddig 

Szerződéskötéstől Szerződés teljesítéséig 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák.   

 

 

Kelt.: ….. 

……………………………… 

aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 

 

 
 

 
 
 
                                                           
34  Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia. 
35  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M8 Nyilatkozat a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M8. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT  
a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 

 

„Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi szolgáltató 
házzá” 

 
 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges 
alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt: 

 

 

{ Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} 

Továbbá a 2011. évi CVIII. törvény 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban 
nyilatkozom**: 

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 

 

** Erőforrás biztosítása esetén ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdésnek megfelelő 
tartalommal ismertetnie kell az erőforrás biztosításának módját is. 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon 
szükséges igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
M9 Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

M9. melléklet 

 

 

Nyilatkozat36 

kiegészítő tájékoztatásokról 
 

„Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi szolgáltató 
házzá” 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban …….. számú, 
valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom 
elkészítése során azokat figyelembe vettem. 

 

VAGY 
 
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás 
nem volt 

 

 

Kelt:   

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Ajánlattevő tölti ki. 



 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M10 Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M10. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 
 

„Egykori kollégium épületének felújítása átalakítása nonprofit közösségi szolgáltató 
házzá” 

 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy nyertességem esetén köteles vagyok - legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosításomat kiterjeszteni a felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra.  

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az 5. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

192/2013. (XI. 27.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

”Ember központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” 

című ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0016 azonosítószámú projekt megvalósítása során 
lefolytatandó  Fő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít a „Fő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása” 
tárgyában. 

 
2./  a „F ő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívását és dokumentációját jelen előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

 
3./  a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi 

gazdasági szereplők részére küldi meg: 
• Magyar-Parképítő Kft. 

4244 Újfehértó, Németh L. u. 26. 
 

• X-Gép Kft. 
4030 Debrecen, Berta utca 9. 

  
• Hajdut Kft. 

4033 Debrecen, Lovas u. 23. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 



 

 

Újfehértó Város Önkormányzata 
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

  
  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ 
 
 
 
 
 

Fő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása  
 
 
 
 
 

Ajánlatkérő: 

Újfehértó Város Önkormányzata  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

I. AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS  
 
II. DOKUMENTÁCIÓ 

 1. Az eljárás általános feltételei 

 2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 

 3. Kiegészítő tájékoztatás 

 4. Teljesség és pontosság 

 5. Ajánlattétel költségei 

 6. Ajánlati kötöttség 

 7. Több változatú ajánlat 
     8.     Tájékoztatás 

 9. Bírálat 

10. Közös ajánlattétel 

11. Ajánlati ár 

12. Formai követelmények 

13. Hiánypótlás 

14.    Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között  
 
II/A. KÖZBESZERZÉSI M ŰSZAKI LEÍRÁS  
 
II/B. SZERZŐDÉS TERVEZET  
 
II/C. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, 

FORMANYOMTATVÁNYOK 
M1 Kötelező tartalomjegyzék 

M2 Felolvasólap 

M3 Ajánlati nyilatkozat 

M4 Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 

M5 Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja tekintetében 
    M6    Szakmai Önéletrajz 
    M7    Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 
    M8    Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (5)-(6) bek. tekintetében  

M9    Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról 
    M10  Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.  Ajánlattételi felhívás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban Kbt./  

122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra 
 
 

5.) Ajánlatkér ő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:  

 

 

 

 

 

 

 
Az ajánlatkérő nevében eljáró:  
Dr. Egyed Adrienn Noémi egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
székhely: 4244 Újfehértó, Tokaji u. 106.  
levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7. 
telefon: 20/421-1511 
e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com 

  
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája:  

 
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás. Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít, mert az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.  
 
3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

 
Fő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása. 
 
CPV  
45.22-33.00-9,  45.11-27.11-2,  45.21-13.60-0, 
 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 
„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Fő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása 

építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása. 

 

Parkoló felújítás keretében: 

- A Fő teret nyugati irányból lezáró személygépkocsi parkoló felújítása (22 db). 

neve: Újfehértó Város Önkormányzata 

címe: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

képviseli: Nagy Sándor polgármester 

telefon: 06-42-290-000 
telefax: 06-42-290-003 

e-mail:  polgarmester@ujfeherto.hu 



 

 

- A Fő tér keleti oldalában lévő parkoló felújítása. 

A személygépkocsi parkolók továbbra is tömb parkolóként szerepelnek. A parkoló 

felújítását az Önkormányzat két szakaszban kívánja megvalósítani, először az egyik, majd a 

másik tömb kerül felújításra, ezzel is mérsékelve a felújítás ideje alatt fellépő belvárosi 

parkolási problémákat. 

 

Park felújítás keretében: 

- Gyep rekonstrukció. 

- Évelő kiültetése. 

- Mulcs terítése.   

 

Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás 

tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott 

esetleges márkanevek, típusnevek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 

érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt műszaki-technikai 

paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az esetben azonban a 

megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.  

Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció 
részeként kiadott tervdokumentáció, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi 
és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett 
megvalósítani 
 
4.)  A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 
 
5.)  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
 
5.1. Jelen szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés 

teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, míg a teljesítési határidő 
2014. június 1.  

 
5.2. Vállalkozó jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni, előteljesítést eszközölni és az 

ellenértéket számlázni. 
 

6.) A teljesítés helye 
 
Újfehértó, Fő tér belterület 1 és 2 hrsz., Eötvös utca belterület 3212 hrsz., Debreceni út 
belterület 124/1 hrsz  
 
7.) Többváltozatú ajánlat 
 
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.  
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 



 

 

Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, és hazai központi költségvetésből kerül finanszírozásra, ezért a nyertes ajánlattevő 
köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga 
számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a 
teljesítését. 
 
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a Vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra.  A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a Megrendelőt terheli.  
 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és kifizetés pénzneme forint (HUF).  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (1)-(2) bek. alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 57/A. § 1. bek. b. pontjában foglaltakra lehetőséget biztosít a szerződésben foglalt 
teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére. 
Ajánlatkérő az előleg kifizetését az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint biztosítja. 
Az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő              
15 napon belül köteles kifizetni.  Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra 
vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg visszafizetési 
biztosítékot is.  Az előleg elszámolására a részszámlában és a végszámlában arányosan kerül 
sor. 
 

Ajánlattevő az előlegszámlán kívül, 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult 
az alábbiak szerint: a részszámla 50 %-os készültségnél, a végszámla pedig az átadás-
átvételi eljárás befejezése után, a teljesítés igazolását követően nyújtható be. 

A vállalkozási díj megfizetése szállítói finanszírozással történik; a Kbt. 130. § (1)-(4) 
bekezdése és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla 
kézhezvételétől, illetőleg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő 
teljesítés (átadás-átvételi eljárás befejezésének) napjától számított 30 napon belül, illetve 
alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § alapján az 
igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a 306/2011.  (XII. 
23.) Korm. rendelet 14 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, az ott meghatározott 
határidőkön belül, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésben 
foglaltaknak megfelelően.  
 
 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
 
-az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a; 
-az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet. 
 
9.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 
10.) Kizáró okok  

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az 
alábbi feltételek bármelyike fennáll: 



 

 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdésében, és az 57.§ (1) bekezdésében, valamint az ajánlattevővel (közös ajánlattétel 
esetén bármelyik ajánlattevővel) az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban 
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni, valamint 
igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

2. Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell eljárnia ajánlattevőnek. 
 
11.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
P.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének 
napjától visszaszámított 3 (három) évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét. 
 
Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján elérhető, elegendő az erről 
szóló nyilatkozat benyújtása; ebben az esetben ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot maga 
ellenőrzi, beszámolók csatolása nem szükséges. 
Amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem 
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
az alkalmasságát a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a 
közbeszerzés tárgyából származó (tervezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Amennyiben Ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, Ajánlatkérő felhívja 
Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében 
foglaltakra. 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 

P.1. az ajánlattevőnek vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszaszámított 3 (három) év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt.  
 
Amennyiben ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen alkalmassági 
követelménynek megfelel, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele eléri a 
nettó 20 millió Forintot. 
 



 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
12.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági 
feltételeknek megfelelnie:  
 
M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az 
ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított 
öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 16. § (5) bekezdés előírásainak 
megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az 
előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. 
 
M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az 
ajánlattevőnek csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését, 
képzettségének ismertetését, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (amelyből 
az előírt alkalmassági feltételnek megfelelés megállapítható), a végzettséget és képzettséget 
igazoló dokumentumokat, illetve amennyiben az adott szakember a kamarai névjegyzékben 
szerepel, meg kell adni a kamarai nyilvántartási szám és a vonatkozó kamarai 
nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonalat, továbbá a szakember által aláírt, 
rendelkezésre állási nyilatkozatát. A felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki 
vezetők kamarai névjegyzéki felvételt, illetve abban való szereplést Ajánlatkérő a Kbt. 36. § 
(5) bekezdése alapján saját maga ellenőrzi. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 
 
M.1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított öt évben  
legalább 1 db nettó 20 millió forint értékű, út vagy járda építésére/felújítására irányuló 
referenciamunkával. 
 

M.2: nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal 

rendelkező, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 

szerinti, a kivitelezés irányításához szükséges, FMV- Közl. ép. „A” vagy „B” kategóriájú 

illetve vagy ezzel egyenértékű, hatályos átsorolás előtti, útépítési felelős műszaki vezetői 

jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező 

szakemberrel. 

 

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó 

az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának 

részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 (VIII.9.) FVM-GM-



 

 

KöViM együttes rendelet szerinti besorolást tekinti. 

 

A megjelölt szakembernek – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződés megkötéséig 

rendelkeznie kell az M.2. pontban meghatározott kamarai nyilvántartásba vétellel, amelynek 

elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) 

bekezdése alapján. 

 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
13. ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a teljes nettó vállalkozói díj  0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér 
fizetendő, de összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem 
esetén a teljesítés meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján 
esedékessé válik. 
 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt 
időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére 
köteles. 
 

Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 

teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 

 
Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek 36 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell 
vállalnia. A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének 
időpontjától kezdődik. 
 
Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 

teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. § (6) 

bekezdés a) pontjának megfelelően. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés 

szerinti, teljes nettó vállalkozói díj öt százaléka 

 
Előleg-visszafizetési biztosíték:  
 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  

57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó köteles saját költségén előleg visszafizetési 

biztosítékot nyújtani a közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a 

Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 

368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a 

vállalkozói díj elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési 



 

 

biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak 

rendelkezésre kell állnia legkésőbb az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a 

vállalkozó nem jogosult előleg igénylésére. 

 
A biztosítékot az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. hogy 

az a fölötti rendelkezési joga a közreműködő szervezetnek ettől az időponttól kezdődően 

előlegszámla teljes összegének beszámításáig biztosított legyen.                             Az 

előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is 

eredményezi. 

 
14.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:   
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
15.) A dokumentáció beszerzésének feltételei 
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők 
rendelkezésére, melyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő részére.       
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
 
16.) Ajánlattételi határidő 
  
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 9 óra 00 perc 
 
17.) Az ajánlat benyújtásának címe 
 
Újfehértó Város Önkormányzata.  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
18.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
19.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje 
 
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 9 óra 00 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 

20.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek, a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján 
meghatározott személyek. 
 
21.) Az eljárás tárgyalásos-e: igen. 
 
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattevőkkel a Kbt. 92. § (3) bekezdés alapján egyenként tárgyal 
a szerződéses feltételekkel kapcsolatosan. 
A tárgyalások, az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében, egymást 
követően, azonos napon egy fordulóban kerülnek lebonyolításra.  
 
A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 



 

 

szerződést. A tárgyaláson ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult 
ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor 
hitelt érdemlő módon (okirattal) igazolja.                             
 
Ajánlatkérő a tárgyalás során, annak lezárásaként felkéri az ajánlattevőket a végleges 
írásbeli ajánlattételre, a felolvasólap (Dokumentáció - 2. sz. melléklet) kitöltésével, továbbá 
az azt alátámasztó árazott költségvetés benyújtásával, melyeket ajánlattevőknek a 
tárgyaláson ajánlatkérő részére zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A végleges 
ajánlatok ajánlatkérő részére történő benyújtását követően kerülnek felbontásra és 
ismertetésre a végleges ajánlattevői megajánlások. 
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. 
 

Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg és ajánlatát írásban nem vonja 

vissza, úgy az ajánlatkérő benyújtott ajánlatát tekinti végső ajánlatnak, amely 

vonatkozásában az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll. 

 

22.) Az ajánlati kötöttség időtartama 
 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 
23.) Tárgyalás időpontja 
 
Dátum: 2013/12/16 (év,hónap,nap)      Időpont: 12 óra 00 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
24.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: Nem. 
 
25.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című pályázat, azonosítószáma: 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016   
 
26.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a 
Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.  
 
27.) A szerződéskötés tervezett időpontja 
 
A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. 
nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap. 
 



 

 

Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 

28.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása 
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
29.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások 
 

9.) Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 
borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban (csomagolásban) kell elhelyezni.    
  

10.) A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: 
 

 „ Ajánlat- ” F ő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása -  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
3.) Az ajánlatok formai követelményei:  
 
e) Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalait sorszámozni. 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.  
 

b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
c) 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.  
d) 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. 
 
 4.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 
kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő 
viseli. 
 
 5.) Az ajánlat felbontásakor a Kbt. 62. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatok kerülnek 
ismertetésre.  
 

 30.) Egyéb információk 
 

1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ban 
foglaltak - Kbt. 122.§. (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a 
dokumentációban foglaltak az irányadók. 
 
2.) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 



 

 

3.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 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 ajánlati felhívás megküldésének napján 
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
 
4.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon 
az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint 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. (Kbt. 54. § (1) bekezdés) 
 
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a 
Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. 
 
6.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan, 
mely a következő: Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
 
7.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján meg kell jelölni: 
 
i) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni,  
j) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 

 
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. 
pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.   
 
8.) Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen 
vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz 
csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, 
vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után.  
A fordítás eredetivel történő egyezőségéről az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője írásban nyilatkozzák. Amennyiben a fordítás nem felel meg az 
alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül. 

 
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dokumentáció mellékleteként szereplő 
szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan. 

 
10.) Jelen felhívás 11.) P.1. és 12.) M.1. pontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási 
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint a minősített 



 

 

ajánlattevőknek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmasságát. 
 
11.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági 
társaság létrehozását nem teszi lehetővé.  
 
12.) A Kbt. 25. § (1) bekezdés és 95. § (2) bekezdés szerint több gazdasági szereplő 
közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz eredeti példányban mellékelni 
kell a közös ajánlattevők minden tagja által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölik, továbbá rögzítik, hogy a közös ajánlattevők a szerződéses kötelezettségeik 
teljesítéséért egyetemlegesen, az értékhatár korlátozása nélkül felelősséget vállalnak. 
 
13.) Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes 
költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 
 
14.) Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő 
esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, 
vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli.  
 
15.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott 
igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5) 
bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 
 
16.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során (Kbt. 72.§ (1) bek. ) a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77.§ (2) 
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

 
17.) Ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell: 
 
• A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányokat, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintákat, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az 
abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult 
személy írta alá, 2006. évi V. törvény 9.§. 

• Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

• A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti formában. 

 
18.) A Kbt. 60.§ (6) bekezdés szerint az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolni 
ajánlatához, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 
kerülnek. 
 
19.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban 
és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez 
szükséges.  
 



 

 

20.) Ajánlatkérő árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles 
ajánlatához csatolni a kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban 
részletezettek szerint. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek 
szerinti beárazott, tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban 
meghatározottak szerint kerül benyújtásra. 
 
21.) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8./A.§ (1)- (2) bekezdései tartalmazzák az 
ajánlatban alkalmazott minimális rezsióradíj vizsgálatának szabályait. Aránytalanul 
alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb 
az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős 
miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél 
[306/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 8/A. § (1)bek.]. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd 
Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2013. évre ajánlott, általános forgalmi 
adó nélküli legkisebb mértéke 2383 forint/óra [28/2013. (VI. 27.) BM rend. 1. §]. A 
minimális rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket a 28/2013. (VI. 27.) BM 
rendelet 1. melléklet tartalmazza. 
 
22.) Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában arra 
irányuló szándéknyilatkozatát, hogy a közbeszerzési eljárásban történő nyertes ajánlattétel 
esetén az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni fog, a szerződéskötés időpontjáig 
megköti vagy amennyiben az Ajánlattevő meglévő felelősségbiztosítása nem éri el az 
ajánlatkérő által előírt mértéket, köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az előírt mértékű felelősségbiztosításra 
(306/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 9. §). 
 
A beszerzés tárgyát lefedő (építési kivitelezési munkák) szakmai felelősségbiztosítás 
értéke el kell, hogy érje a legalább 20 millió Ft/projekt időtartam, és a legalább 5 millió 
HUF/káresemény mértéket, mely kiterjed dologi és személyi sérüléses káreseményekre is. 
 
 
23) Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó. 
 

    31.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. 11. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Dokumentáció 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

dokumentáció 

 
„F ő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása” című hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlatkérő neve, címe:  

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) 

 

Az eljárás általános feltételei 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi VIII. 
törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési 
eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: 
ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva 
saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban 
megadott műszaki leírásnak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:  

� ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

� ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlattételi 
dokumentációban megadott minden követelménynek. 

Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette a dokumentációt.  

 

Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az 
ajánlatát. 

 

Kiegészítő tájékoztatás 
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben, valamint email-en 
digitálisan szerkeszthető (doc) formátumban kell eljuttatni az Ajánlatkérő részére, az 
alábbi címre: 

 

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata 

Postai cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Nagy Sándor polgármester 

Tel: 42/290-000 

Fax: 42/290-003 

e-mail: polgarmester@ujfeherto.hu 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a 
megadott címre.  

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg telefax vagy 



 

 

email útján a dokumentáció átvétele során feltüntetett elérhetőségekre. 

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő 
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.                           
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az 
ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg 
hiánytalanul határidőre.  

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások 
számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi 
dokumentáció részévé válnak. 

 

Teljesség és pontosság  
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmának teljességét. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 
elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

Ajánlattétel költségei 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

 

Ajánlati kötöttség 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  

A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek 
az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 

Több változatú ajánlat  
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 

 

 8.     Tájékoztatás  
 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a környezetvédelemre, 
az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről kérhető: 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.nav.gov.hu 

 
Vidékfejlesztési Minisztérium 



 

 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Telefon: + 36-1-795-2000 
Telefax: + 36-1-795-0200 
 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság  
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 
Tel.: +36-1- 346-9414 
Fax: +36-1- 346-9417 
Honlap: www.ommf.gov.hu 
 

9.  Bírálat 
Az elbírálás végeredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza. 

 

  10.  Közös ajánlattétel 
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát 
egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már 
nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben 
résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem 
módosítható. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
ajánlattevők közötti megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 
nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által 
az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az 
elismert teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet; 

e) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

f)  az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 

 



 

 

   11.   Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 

 

   12.   Formai követelmények  
12.1. Az ajánlatnak az M1 mellékletben kiadott és az ajánlattevő által a megfelelő 
oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott 
meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia. 
12.2. Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 
borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
12.3. Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” feliratnak. 
12.4. Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól 
elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban. 

12.5. Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell 
a következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki 
nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

-  a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 

12.6. Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- az ajánlatkérő nevét, címét; 

- az ajánlattevő nevét, címét;  

-   a következő feliratot:  
 

 „ Ajánlat- ” F ő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása – 
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
12.7.  Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a 
kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak. 
 

   13.   Hiánypótlás 
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást.  

 

14.   Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között  
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, 
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában 
joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál 
megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi 
közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

 

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban 



 

 

bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött 
bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a 
dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

- közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közötti megállapodás szerinti 
képviselőjének; vagy 

 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen 
meghatalmazott személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI M ŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Előzmények 

Az NFÜ az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program (a továbbiakban: ÉAOP) 

keretén belül ajánlatkérő „Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” 

címmel, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amelyet az 

NFÜ támogatásban részesített.  

 
Jelen dokumentáció, s így a közbeszerzés eredményeként megkötendő vállalkozási 
szerződés mellékletét képezi a Támogatási Szerződés, a műszaki terv és tartalom, 
költségvetés. 
 
2. Közbeszerzés célja 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Fő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása 

építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása. 

 

3. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya 
 
Parkoló felújítás keretében: 

- A Fő teret nyugati irányból lezáró személygépkocsi parkoló felújítása (22 db). 

- A Fő tér keleti oldalában lévő parkoló felújítása. 

A személygépkocsi parkolók továbbra is tömb parkolóként szerepelnek. A parkoló 

felújítását az Önkormányzat két szakaszban kívánja megvalósítani, először az egyik, majd a 

másik tömb kerül felújításra, ezzel is mérsékelve a felújítás ideje alatt fellépő belvárosi 

parkolási problémákat. 

 

Park felújítás keretében: 

- Gyep rekonstrukció. 

- Évelő kiültetése. 

- Mulcs terítése.   

 
 
4. Az ajánlati ár: 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan 

költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a 



 

 

kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban részletezettek szerint. 

Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek szerinti beárazott, 

tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint 

kerül benyújtásra. 

 

5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: 

A műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott márkanevek, 
típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel.  

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges 
márkanevekre, típusnevekre történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt 
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az 
esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűség 
igazolására megfelelő lehet különösen a gyártótól származó nyilatkozat vagy független, 
szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvány, illetve az 
ajánlattevő nyilatkozata is. 

 
Az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő 
márkájú és /vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az 
ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést 
és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, 
valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot. 
 
A nem megfelelősségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhívásban felsorolt 
munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka 
nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák 
mennyiségi kimutatásának. 
 
Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének 
meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem 
pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó 
semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre  
 
A közbeszerzési műszaki leírás részét képező tervek, műszaki leírás, műszaki rajzok, és 
az árazatlan költségvetés elektronikusan mellékelten csatolva. 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerződéstervezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS  

 
amely létrejött egyrészről  
Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely:  4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
Adószám:  15732475-2-15 
Számlaszám:  68800013-11039141 
Képviselő:  Nagy Sándor polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről  
…………………………………………… 
Székhely: ………………………………. 
Adószám: ………………………………. 
Cégjegyzékszám:………………………….. 
Számlaszám: …………………………… 
Képviselő: ………………………………. 
mint Vállalkozó (a továbbiakban, vállalkozó)  
között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 

1. Előzmények 
 

1.1. Újfehértó Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett pályázati felhívásra ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosítószámú „Ember 
központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” című pályázatával. Ezen projekt 
során  Újfehértó Fő terének rekonstrukciója, a parkoló és a park felújítása is 
megvalósul. 
 
1.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a projekthez kapcsolódóan a megrendelő, mint a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 6. § b) pontja szerinti ajánlatkérő a 
Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított ”Fő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása” tárgyában. 

 
1.3. Az 1.2. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a megrendelő számára a 
legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a vállalkozó tette, akit a megrendelő a 
közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított. 

 
1.4. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott 
közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárás alapját képező ajánlattételi felhívás, 
valamint dokumentáció és a vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg; 
melyek a jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletét képezik. 
 
18. A  szerződés tárgya 

 
2.1. A megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, a vállalkozótól megrendeli, a 
vállalkozó pedig a megrendelő részére vállalja az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 
pályázatában foglalt, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban (1. számú melléklet) 
szereplő járdafelújítás tárgyú építési kivitelezési munkák elvégzését. 
 
2.2. A vállalkozó a tevékenységet a megrendelő érdekének megfelelően, a tárgyi 
tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások, etikai normák 



 

 

betartásával köteles teljesíteni, úgy, hogy a megrendelővel, illetve annak megbízottjával 
(műszaki ellenőrrel) folyamatosan együttműködik.  
 
2.3. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles betartani különösen, de nem 
kizárólagosan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvényben illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglalt előírásokat és szabályokat. A vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a 
tevékenység megvalósítása során a munkavégzésre vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi 
és hatósági (különösen, de nem kizárólagosan munkavédelmi, környezetvédelmi, 
biztonsági, vagyonvédelmi, tűzvédelmi) előírások betartásáért. 
 
2.4. A vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munkálatok megvalósításához szükséges, jelen 
szerződés 1. számú mellékletét képező teljes műszaki dokumentációt a szerződés aláírásával 
egyidejűleg átvette, az abban foglaltakat a jelen szerződés teljesítése során maradéktalanul 
betartja. 
 
2.5. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően, egymással teljeskörűen együttműködve kötelesek eljárni. 
 
2.6. A megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a 
szerződés aláírásának napján átadni. A vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni és a 
munkát megkezdeni. Ez az időpont tekintendő a vállalkozó részére történő birtokbaadás 
időpontjának is. A vállalkozó köteles az építési munkaterület munkavégzésre való 
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 
jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a megrendelő figyelmét a hiányosságok 
megszüntetésére felhívni, a munkaterület átvételét követően. 
 
2.7. A vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
tapasztalattal, szakértelemmel, képesítéssel rendelkezik, továbbá rendelkezik a jelen 
szerződés tárgyát képező munkálatok végzéséhez szükséges engedélyekkel.  
 
2.8. Építtető: Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Adószám: 15732475-2-15 
Képviseli: Nagy Sándor polgármester 
 
19. Teljesítési határidő 
 
3.1. A teljesítés véghatárideje: 2014. június 1. ; a vállalkozó a határidő lejárta előtt is 
jogosult teljesíteni. 
 
3.2. A teljesítést a munka műszaki tartalma alapján kell elbírálni. A teljesítést, illetve a 
számla kifizethetőségét a megrendelő által megbízott műszaki ellenőr igazolja. 
 
3.3. A vállalkozó köteles a teljesítési határidő módosítását kezdeményezni, ha: 
- többlet- és pótmunka merül fel 
- időjárási körülmények a munka teljesítését késleltetik 
 
3.4. A jelen szerződés teljesítését érintő bármilyen körülményt a szerződő felek 
haladéktalanul kötelesek egymás irányába jelezni, ennek elmulasztásából eredő 
jogkövetkezményekért a mulasztó fél felel. 
Ennek alapján, ha a vállalkozó a megállapított teljesítési véghatáridővel a fentiekben 



 

 

megjelölt okok miatt késedelembe esik, és a vállalkozó nem kezdeményezi a teljesítési 
határidő módosítását, késedelme esetén a jelen szerződés szerint megállapított kötbért 
köteles fizetni.  
 
3.5. A vállalkozó a pótmunkát csak a jelen szerződés módosítása alapján jogosult elvégezni. 
 
3.6. A vállalkozó többletmunka elvégzéséért díjazást nem számíthat fel. 
 
3.7. A többlet- és a pótmunka körébe tartozó munkák tekintetében a vonatkozó 
jogszabályokban rögzített fogalom meghatározás az irányadó. 
 
20. A teljesítés helye (munkaterület) 

 
Újfehértó, Fő tér belterület 1 és 2 hrsz., Eötvös József utca belterület 3212 hrsz., Debreceni 
út belterület 124/1 hrsz 

 
21. Vállalkozói díj 

 
5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben rögzített munkák 
elvégzését a vállalkozó nettó …………………………………..-Ft azaz 
………..……………………………… forint összegben átalányáron vállalja. 
 
5.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a díjat a vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes 
ismeretében határozta meg, és annak megállapítása során figyelemmel volt a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. A vállalkozó kijelenti, hogy 
vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljeskörű, és tartalmaz minden olyan 
munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 
megvalósításához szükséges. Ezen túlmenően a vállalkozó díjazásra, költségelszámolásra 
nem jogosult. 

 
6.   Fizetési feltételek 
   
6.1. A vállalkozói díj tekintetében a vállalkozó 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db 
végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:  

a részszámla 50 %-os készültségnél,  
a végszámla a szerződésszerűen megvalósított, befejezett, építés munka elvégzését 
követő műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után nyújtható be. 

 
A vállalkozó köteles a számlákhoz csatolni a megrendelő által aláírt teljesítésigazolást. 
 
6.2. A 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa-törvény) szabályozott adózás alkalmazását 
figyelembe véve kell kiállítani a számlát.  
A hatályos jogszabályok előírásai szerint kiállított számlát Újfehértó Város Önkormányzata 
részére kell kiállítani és megküldeni. (cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.).  A 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, továbbá a jelen szerződés előírásainak tartalmi 
és formai szempontból egyaránt megfelelő számla elkészítéséért a kibocsátó a felelős. A 
nem megfelelően kiállított számla alapján kifizetés nem teljesíthető. 
 
6.3. A munkák finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, és hazai központi 
költségvetésből kerül finanszírozásra a támogatási konstrukcióra vonatkozó szabályok 
szerint. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.  
 



 

 

A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a megrendelőt terheli. 
 
6.4. A vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű 
előleg kifizetését kérheti a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 57/A. § 1. bekezdésben foglaltakra.  
 
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a vállalkozó közvetlenül a 
közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett megrendelő egyidejű értesítése 
mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói 
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
A megrendelő köteles a vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését 
követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi 
kifizetési igénylés keretében. 
A közreműködő szervezet meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás 
részletszabályait. 
 
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó az előleg 
igénylésének feltételeként köteles saját költségén előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani a 
közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés 
a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 
77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a vállalkozói díj elszámolható 
összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési biztosíték nyújtására vonatkozó 
kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia legkésőbb 
az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a vállalkozó nem jogosult előleg 
igénylésére 
 
Az előlegszámla teljes összege arányosan kerül beszámításra a részszámla és a végszámla 
összegébe, úgy, hogy a két számlába mindig az előlegszámla teljes összegének a fele kerül 
beszámításra. 
 
6.5. Az elvégzett munka ellenértékét a Kbt. 130 § (1)-(4) bek.  és  a Ptk. 292./B. § (1)-(2) 
bek. alapján - a vállalkozó részéről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően 
kiállított és benyújtott és a műszaki ellenőr által szakmailag leigazolt részszámla és 
végszámla ellenében – a szerződésszerű teljesítést követően a Támogatási Szerződésben 
rögzített szállítói finanszírozás szabályai szerint, a Közreműködő Szervezet a hozzá 
benyújtott kifizetési kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül átutalja a 
vállalkozó ................... Banknál vezetett .............................. számú bankszámlájára. A 
kifizetés határidejébe a hiánypótlásra igénybevett időtartam nem számít be. A bankszámlák 
közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a 
pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. 
    
6.6. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező 
feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a 
megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. 

 
6.7. Vállalkozói hibás teljesítés esetén a megrendelőnek joga van a vállalkozói díj 
teljesítésre eső részét visszatartani, amennyiben felszólításra a hibák, hiányosságok 
kiküszöbölésére elfogadható határidőn belül nem kerül sor. 



 

 

 
6.8. A megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete EU alapokból – 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- finanszírozott pályázati forrásként, hazai központi 
költségvetési forrásként és megrendelői saját forrásként rendelkezésére áll. 

 
6.9. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések 
esetében. 

 
7. Jótállás és szavatosság 

 
7.1. A vállalkozó a jelen szerződés alapján kivitelezett munkákra 36 hónap jótállást vállal. 
A jótállási idő lejárta után a vállalkozót a Ptk. és a kötelező alkalmassági időről rendelkező 
jogszabály szerint szavatossági kötelezettség terheli. A jótállási és a szavatossági időtartam 
kezdetét a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi dátumától kell számítani.  

 
7.2. A vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket elvégezni, a megállapított 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni és az építési naplóban rögzíteni. Az elkészített 
műbizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatos jegyzéket 
kell vezetni. 
 
7.3. A vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált 
anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal 
jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 
 
7.4. A jótállás időtartama alatt a vállalkozó a megrendelő által jelzett hibás munkarészek 
kijavítását tizenöt napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon 
belül befejezni. Ellenkező esetben a megrendelő jogosult - a vállalkozó értesítése mellett - a 
vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni. 
 
7.5. A beépített anyagokra a szállító, illetve a gyártó minőségi bizonyítványa az irányadó. 
 
7.6. A jótállási, illetve a szavatossági (garancia) idő kezdete a létesítmény átadás-átvételének 
lezárási időpontja. 
 
8.  Szerződésszegés 
 
8.1. A szerződő felek a vállalkozónak felróható nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 
esetére a vállalkozó alábbi kötbérfizetési kötelezettségében állapodnak meg: 
 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a nettó ajánlati ár 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de 
összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem esetén a teljesítés 
meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján esedékessé válik. 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt 
időszak minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére 
köteles. 
 
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén 
teljes nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 
 



 

 

8.2.A késedelmes, valamint a hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű 
teljesítés és a garanciális kötelezettség alól nem mentesít. A megrendelő kötbérigényét 
írásban, a jogalap és az összeg megjelölése mellett köteles a vállalkozóval közölni. A kötbért 
a megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A megrendelő érvényesítheti a 
kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel 
okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti a 
megrendelő, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 
 
8.3.A vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy 
kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A megrendelőt az akadály beálltáról és 
megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. 
8.4.A megrendelő kötbérigény érvényesítésének jogosultsága esetén a kötbér mértékének 
megfelelő számlát bocsát ki a vállalkozó felé. A megrendelő jogosult a jelen szerződésben 
rögzített bármely kötbér mértékének megfelelő összeggel csökkentett díjat fizetni a 
vállalkozó felé (beszámítás). 
 
8.5. Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 
teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. §-
nak megfelelően. 
A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) öt százaléka, ………………………… Ft, azaz 
…………………………………………………. forint. 
 
A vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. §. 6) bekezdés a) pontjának megfelelően 
teljesíti, azaz az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) fizetési 
számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel (megfelelő aláhúzandó). 
 
A vállalkozónak a jótállási kötelezettségek teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés 
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jelen szerződésben foglalt összegnek és 
jótállási időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
A jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevő 
vállalkozó az ajánlatában nyilatkozott. 
A vállalkozó nem szolgáltathat olyan biztosítékot, amely a megrendelő feltétel nélküli 
igényérvényesítését korlátozza. 
9.  Felek képviselete 
 
9.1. A jelen szerződés módosítására, a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozattételre 
az alább megnevezett képviselők jogosultak: 

Megrendelő részéről: Nagy Sándor polgármester 
Vállalkozó részéről:   …………………………….. 
 
 

9.2. Építési naplóba történő bejegyzésre, a kivitelezési munkával kapcsolatban 
nyilatkozattételre jogosultak: 

Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőr: 
- Műszaki ellenőr:    ………………………. 
- Azonosító sz.:                 ………………………. 
- Mobil:      ………………………. 

 



 

 

Vállalkozó részéről: 
- Felelős műszaki vezető:   ………………………. 
- Felelős műszaki vezető jogosultsága:     ………………………. 
- Mobil:      ……………………….  

 
9.3. A képviselők személyében bekövetkező változást a szerződő felek kötelesek egymás 
irányába haladéktalanul írásban jelezni. Ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekért 
a mulasztó fél felel. 
 
9.4. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a 9. fejezetben 
meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, közlés, nyilatkozat 
csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt személyesen, ajánlott vagy 
tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján bizonyíthatóan kézbesítették, 
és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel látták el. 
 
10.  Alvállalkozó igénybevétele 
 
10.1. A vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybevételére, azonban az 
alvállalkozó tevékenységéért, mulasztásáért mint sajátjáért felel.  Az alvállalkozónak a 
tárgyi tevékenység végzéséhez, a jelen vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges 
képesítéssel, engedélyekkel, szakmai tapasztalattal rendelkeznie kell. Az alvállalkozók 
foglalkoztatásával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi előírásokat, továbbá a Kbt. 128.§ 
(2)-(5) bekezdésében foglaltakat be kell tartani. 
 
10.2. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása, koordinálása a vállalkozó feladata 
és felelőssége. 
10.3. A vállalkozó köteles a megrendelőnek az alvállalkozó bevonását bejelenteni, és a 
szükséges nyilatkozatokat megtenni. 
10.4. A vállalkozó harmadik személy bevonása (alvállalkozó) esetén is teljeskörűen felel a 
jelen szerződés, a vonatkozó jogszabályi és pályázati feltételek betartásáért, illetve ezek 
betartatásáért. 

 
11. Építési napló vezetése 
 

11.1. A vállalkozó a kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót köteles vezetni. A 
szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési 
naplóban feltüntetni az építési napló megnyitásakor. Az építési naplóban megállapítások, 
megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag az abban megnevezett személyek 
jogosultak. Az építési napló megnyitása utáni esetleges változásokat a naplóban rögzíteni 
kell. 
 
Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -
bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt építési napló használatával 
kötelesek teljesíteni. 
Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. 
 
11.2. Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani, és az építőipari kivitelezési 
tevékenység végzésének ideje alatt - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – a munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. Az építési naplóban 
minden olyan feltételt és állapotot rögzíteni kell, mely a szerződés szerinti munkák 
megvalósításával kapcsolatos. 



 

 

 
11.3. Az építési naplót a jelen szerződés szerinti munka teljes befejezését követően le kell 
zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írnia. 
Az építési napló, valamint annak vezetésére vonatkozó részletszabályaira az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó 
hatályos jogszabályi előírások irányadóak, amelyek figyelmen kívül hagyásáért a vállalkozó 
felel. 
 

12. A munkaterületre és a munkavégzésre vonatkozó egyéb rendelkezések 
 

12.1. A vállalkozó az általa átvett munkaterületen vállalja a munka- és balesetvédelmi, 
biztonságtechnikai és tűzrendészeti szabályok, illetve a munkaterületre vonatkozó egyéb 
rendeletek, szabályok betartását, és az azokkal kapcsolatos további felelősséget is. 
 
12.2. A vállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket, 
felszerelést, eszközöket és szerszámokat. 
 
12.3. A vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.  
 
12.4. A vállalkozó kötelessége és felelőssége annak biztosítása, hogy a munkaterületen 
csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, 
illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a 
napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.  
 
12.5. A munkaterületen végzett kivitelezési munkálatokat a felelős műszaki vezető 
irányítja. A felelős műszaki vezető feladatára, felelősségére az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben illetve az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, 
illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai megfelelően irányadóak.  
 
12.6 A vállalkozó köteles a munkálatokat úgy végezni, hogy a meglévő szerkezeteknek, 
beépített anyagoknak és kiépített környezeteknek a munkálatokkal nem érintett részeit, 
elemeit megóvja, azokban semmiféle kárt nem okozhat.  
 
12.7. A vállalkozó a munkavégzéshez esetlegesen szükséges ideiglenes építéshelyi 
berendezéseket saját költségére és felelősségére építi fel, és bontja le, és köteles elszállítani 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. 
 
12.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során kizárólag a hatályos 
előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező I. osztályú műszaki paramétereket 
biztosító, új állapotú anyagokat, szerkezeteket használ fel, amelyek alkalmasságát a 
vállalkozó szavatolja. A vállalkozó a tevékenysége során a környezeti szempontból 
legelőnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat alkalmazza, és köteles a vonatkozó 
környezetvédelmi előírásokat betartani. 
 
12.9. A vállalkozó köteles a munkálatok végzése során a jogszabályi előírások szerint az 
adminisztrációs feladatokat ellátni, a szükséges nyilvántartásokat naprakészen vezetni. 
 
12.10. A vállalkozó a tevékenység végzése közben szerzett sérülés vagy baleset miatt 
kártérítési igényt nem nyújthat be a megrendelő felé. A vállalkozó által a munkálatok 
teljesítése során okozott bármilyen sérülésért vagy károkért az anyagi és büntetőjogi 



 

 

felelősség a vállalkozót terheli. A vállalkozó a nem szerződésszerű munkavégzése miatt 
okozott károkért helytállni köteles. 
 
12.11. A vállalkozó felel a munkaterület rendjéért, a balesetvédelmi előírások betartásáért, 
illetve a szükséges elkorlátozási feladatok elvégzéséért. A vállalkozó köteles a tevékenység 
végzésének helyigényét és hatásterületét minimalizálni, az ideiglenes (forgalom) 
korlátozásokat az indokolt mértékben és ideig alkalmazni.  
A vállalkozó felel a munkaterületen a megfelelő figyelmeztető és egyéb jelzések, táblák 
elhelyezéséért, és a műszaki átadás- átvételig történő fenntartásáért. A munkavégzésre, a 
munkaterületre vonatkozó jelzéseket, táblákat a vállalkozó a munkaterület átadás- 
átvételétől a műszaki átadás átvételig terjedő időtartamra saját költségen helyezi el és 
szállítja el. 
 
12.12. A munkálatok végzése során biztosítani kell a gyalogos és kerékpáros, továbbá 
közúti forgalom zavartalanságát, akadálymentességét. Ennek figyelmen kívül hagyásából 
eredő jogkövetkezményekért a vállalkozó felel, és a megrendelőre felelősség nem hárítható 
át. A munkálatok végzéséhez szükséges hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzése a 
vállalkozó feladata és felelőssége.  
 
A forgalmat érintő táblákat, jelzéseket a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak és 
szabványoknak megfelelően köteles a vállalkozó a megrendelővel, illetőleg az út kezelőjével, 
tulajdonosával egyeztetett módon kihelyezni és a munkálatok befejezéséig fenntartani.  
 
A közút területén lévő geodéziai jeleket és létesítményeket megváltoztatni, a közút területén 
vagy határán, az alatt, vagy felett lévő közműveken, vagy egyéb létesítményeken, 
műtárgyakon, vagy úttartozékon engedély nélkül változást eszközölni nem szabad. 
 
A közúton lévő vagy azt érintő létesítmény, műtárgy illetőleg úttartozékok – munkálatok 
végzése következtében történt – megrongálódásából származó és egyéb károkért az anyagi és 
büntetőjogi felelősség a vállalkozót terheli. 
 
12.13. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen bekövetkező 
káreseményt haladéktalanul köteles a megrendelő, illetve szükség szerint a hatóságok felé 
bejelenteni. A vállalkozó köteles kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, és az okozott 
kárt haladéktalanul, saját költségen helyreállítani, függetlenül attól hogy a káresemény 
bekövetkezéséért a vállalkozó, vagy a jelen szerződés teljesítésébe bevont személy felel. 
 
12.14 A tervtől eltérő műszaki megoldást a vállalkozó csak a megrendelő képviselőjének 
előzetes és kifejezett írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat. 
 
12.15. A vállalkozó kötelessége biztosítani a munkaterület, a felhasználandó építési 
anyagok, illetve az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező 
hiány vagy kár veszélyét a vállalkozó viseli. 
 
12.16. A vállalkozó kötelessége a munkavégzés területét folyamatosan tisztán tartani, a 
munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot a kijelölt, elkülönített helyen, 
konténerben tárolni, és folyamatosan elszállítani. A vállalkozó a veszélyes, illetve a 
veszélyesnek nem minősülő hulladékok (továbbiakban együtt: hulladék) elszállításáról, 
elhelyezéséről a hatályos jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A vállalkozó köteles 
az építési naplóban folyamatosan vezetni a munkaterületen keletkezett hulladék 
mennyiségét és fajtáját.  
 



 

 

12.17. A vállalkozó a környezet és természetvédelemre vonatkozó - műszaki leírásban 
foglalt - előírásokat köteles betartani, a környezetszennyezés lehetőségét kizárni. A munka 
befejezése után az építési területen környezetidegen anyag nem maradhat. 
 
12.18. Amennyiben harmadik személy a megrendelővel szemben a vállalkozónak felróható 
tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben igényérvesítéssel lép fel, úgy a 
vállalkozó köteles a megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és 
tevékenységéért, illetve mulasztásáért feltétlen és korlátlan felelősséget vállalni. 
 
Amennyiben a megrendelővel bármilyen jogsérelem miatt eljárás indul, a vállalkozó a 
vonatkozó eljárási szabályok szerint az indított eljárásban félként részt vesz, továbbá a neki 
felróható tevékenység vagy mulasztás miatt a megrendelőnél vagy harmadik személynél 
keletkező károkért, jogkövetkezményekért köteles felelősséget vállalni. 
 
12.19. A vállalkozó köteles a megrendelő, valamint a Támogató Szervezet, továbbá más, 
jogosultsággal rendelkező személy vagy szerv részére biztosítani, hogy bármely időpontban, 
előzetes értesítés nélkül is, az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, megtekinthessék és 
megvizsgálhassák a munkavégzés helyszínét, a munkavégzés folyamatát, az anyagok 
minőségét. 
 
12.20. A vállalkozó köteles saját költségén  tervezői művezetést igénybe venni a munkáltok 
végzése során. 
 
13.  Műszaki átadás-átvétel 
 
13.1. A vállalkozó köteles a tárgyi munkálatokat határidőben, I. osztályú minőségben, a 
jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó 
előírásoknak megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító 
minőségben, hiba- és hiánymentesen elvégezni. 
 
13.2. A vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a megrendelőt a jelen szerződés 
teljesítéséről. 
 
13.3. A vállalkozó a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá váláskor (a 
tevékenység befejezésekor) a munkaterületet műszaki átadás- átvételi eljárás keretében 
átadja a megrendelőnek. A műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009 (IX. 
15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai 
megfelelően irányadóak. 
 
13.4. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a megrendelőt legalább 15 
nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. A megrendelő az érdekelt szervek 
egybehívásával az átadás-átvételi eljárást lefolytatja, arról jegyzőkönyvet vesz fel. 
 
13.5. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles a megrendelő 
részére megfelelő példányszámban átadni mindazon iratot, dokumentációt, nyilatkozatot, 
melyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükségesek (úgy mint felelős műszaki 
vezető által tett nyilatkozatok, minőségi tanúsítványok, bizonylatok, rendeltetésszerű 
használathoz szükséges egyéb dokumentumok). Ennek elmulasztása esetén a műszaki 
átadás- átvételi eljárás meghiúsul.  
 
13.6. A megrendelő jogosult az elkészült munka átvételét megtagadni, ha a beruházás a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas. Az átvétel megtagadásával a 



 

 

műszaki átadás- átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni, és a vállalkozó a megrendelő 
által jelzett hibát, hiányosságot köteles haladéktalanul, külön díjazás vagy költségtérítés 
nélkül rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságot biztosító módon 
kijavítani, megszüntetni. A munkák elvégzését követően a műszaki átadás- átvételi eljárást 
ismételten le kell folytatni. A szerződésszegésből eredő jogkövetkezményekért a vállalkozó 
felel. 
 
13.7. A szerződő felek a Ptk. vonatkozó előírásai alapján a műszaki átadás-átvételi eljárástól 
számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a 
megrendelő készíti elő és meghívja arra a vállalkozót.  A meghívót az eljárás 
megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a 
megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A megrendelő az eljárásról a meghívottak 
jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A megrendelő által jelzett, a jótállás- szavatosság 
körébe tartozó hibákat, hiányosságokat a vállalkozó külön díjazás vagy költségtérítés nélkül 
köteles haladéktalanul kijavítani, megszüntetni, és ennek tényét a megrendelő felé jelezni. 
Amennyiben a vállalkozó kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a megrendelő 
jogosult a vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni a munkálatokat. 
 
14.  Záró rendelkezések 
 
14.1. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt munkára felelősségbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik. A felelősségbiztosítási kötvény a szerződés 3. számú mellékletét 
képezi. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítását a jótállási 
időszak végéig fenntartja. A felelősségbiztosítás kiterjed a vállalkozó vagy a jelen szerződés 
teljesítésében részt vevő személy tevékenységéből, mulasztásából, hibás teljesítéséből eredő, 
személyben vagy dologban bekövetkező károkra, az ezekkel összefüggésben keletkező 
vagyoni- nem vagyoni károkra, illetőleg a harmadik személynek okozott károkra. 

 
14.2. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pontja).  

 
A vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
megrendelő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti 
ügyletekről köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíti. (Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pontja) 

 
14.3. A szerződő felek haladéktalanul írásban értesítik egymást, amennyiben szervezeti 
átalakulás, megszűnés, felszámolás, vagy a jogi helyzetben bármilyen változás 
bekövetkezése várható.  
 
14.4. A szerződés megszűnése: 
y) A jelen szerződés a benne foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén külön 

jogcselekmény nélkül megszűnik. 
 
z) A jelen szerződés azonnali hatályú, írásbeli, indokolással ellátott egyoldalú 

nyilatkozattal történő felmondására mindkét szerződő fél jogosult a másik fél 
kötelezettségeinek felróható, nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén. 

 
aa) Ha a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

a Vállalkozó a munkálatokat csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni, ami már a 
Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 



 

 

felmondhatja, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést 
követelhet. 

 
bb) A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) 

bekezdés szerinti esetekben. 
 
cc) Ha a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása alapos ok nélkül történt, az ezzel a 

másik szerződő félnek okozott kárt meg kell téríteni. 
 

dd) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely fél részéről történő 
felmondása, illetőleg a szerződés megszűnése a szerződésszegéshez fűződő egyéb 
szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

 
14.5. A jelen szerződést a szerződő felek kizárólag írásban, különös tekintettel a 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, módosíthatják. 
 
14.6. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
feladataik teljesítése, ellátása során a tudomásukra jutott információt, adatot, dokumentumot, 
megoldást időbeli korlátozás nélkül bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag 
a jelen szerződés teljesítése körében használhatják fel. A szerződő felek ezen 
kötelezettségének megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. A szerződő 
felek jelen pont szerinti kötelezettségéről kötelesek alkalmazottaikat, alvállalkozójukat, 
megbízottjaikat is tájékoztatni. 
 
14.7. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a jelen 
szerződésben meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, 
közlés, nyilatkozat csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt 
személyesen, ajánlott vagy tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján 
bizonyíthatóan kézbesítették, és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel 
látták el. 
 
14.8. A szerződő feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatos bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül 
rendezzenek. Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított 30 napon nem lehetséges, a 
szerződő felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére értékhatártól 
függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.  
 
14.9. A jelen szerződésben, illetve annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (Kbt.), valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

•      1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás, és dokumentáció 
•      2. számú melléklet: a vállalkozó által benyújtott ajánlat 
•      3. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény 
•      4. számú melléklet: Támogatási Szerződés 

 
 
A szerződő felek a jelen öt példányban készült szerződést, melyből egy példány a 
vállalkozót, négy példány a megrendelőt illeti meg, együttesen elolvasták, értelmezték, és 



 

 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra jogosult képviselőik jóváhagyólag 
írják alá. 
 
 
Kelt.: Újfehértó,…………..………………….. 
 
 
 
Jogi ellenőrzés: 
................................. 
Dr. Szűcs Andrea aljegyző 

Pénzügyi ellenjegyző: 
.................................... 
Kálmánchey Éva 
Újfehértó Város Önkormányzata 

 
.................................. 
Újfehértó Város Önkormányzata 
mint Megrendelő képviseletében 
 
Nagy Sándor polgármester 

 
P. H. 

 
................................... 
...................................... 
mint Vállalkozó képviseletében 
 
.................................. 
 
P. H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/C. Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatv ányok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

M1 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke 
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M1. melléklet 

Tartalomjegyzék  

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. 

oldalszám

Tartalomjegyzék (M1 melléklet) 
Felolvasólap (M2 melléklet) 
Ajánlati nyilatkozat (M3 melléklet) 
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása 
(Amennyiben közös az ajánlattétel.) 
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben a cég valamely 
adata módosítás alatt van) 
A 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bek. szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. 
Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. 

Ajánlattevő nyilatkozata kizáró okok tekintetében (M4 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés meghatározott kizáró okok 
tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56.§ és az 57.§ (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok.  
Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. 

Ajánlattevő nyilatkozata  (M5 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
Éves beszámolók vagy nyilatkozat 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.   
310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. 
(Adott esetben Ajánlattevő nyilatkozata a Kr. 14. § (2) bekezdése alapján) 
Referenciaigazolás a referenciákról  
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kr. 15.§ (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
Szakmai önéletrajz (M6 melléklet) 
Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról (M7 melléklet) 
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésének alkalmazása esetén  
(M8 melléklet) 
Egyéb igazolások, dokumentumok 
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (M9 melléklet) 
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (M10 melléklet) 
Igazolás a dokumentáció átvételéről 
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 
Árazott költségvetés 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

M2 Felolvasólap 
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M2. melléklet 

felolvasólap 

 

Tárgy: 
 

Fő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása 
 

 
Ajánlattevő 
megnevezése: 

 

Ajánlattevő 
címe/székhelye:  

 

Adószáma:  

Cg./Váll.ig.sz.:  

Képviselő neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

telefax száma:  

e-mail címe:  

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

Ajánlati ár nettó: 

         
         …….                            Ft 
 
 
                                               
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 Ajánlati nyilatkozat 
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M3. melléklet 

 

ajánlati nyilatkozat37 

 
„F ő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása” 

 
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

……………………………  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. 
Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az 
ajánlattételi dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért 
szerződésszerűen teljesítjük.  

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi 
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés 
alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez, alvállalkozót kívánunk igénybe 
venni: 

A közbeszerzés azon része, melynek teljesítéséhez, alvállalkozót veszünk 
igénybe  

 

 

 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át 

                                                           
37 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles megtenni. 
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meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 

A közbeszerzés 
értékének 10%-át 

meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt 

alvállalkozó 
(hivatalos név, 

székhely/lakóhely) 

A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó 

mértékben szerződést fog kötni 

A teljesítés 
aránya (%) 

   

   

 

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 Kapacitást 
rendelkezésre bocsátó 

szervezet (személy) 
megnevezése 

(hivatalos név, 
székhely/lakóhely) 

Azon alkalmassági követelmény(ek), 
amelynek igazolásához a kapacitást 

nyújtó szervezetre támaszkodik, jelen 
ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának(inak) megjelölésével 

  

  

 

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak /kisvállalkozásnak /középvállalkozásnak(38) minősül.  

11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy tájékozódtunk a az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni.  

 

Kelt: ……………, 2013……….. 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

                                                           
∗ A nem kívánt szöveg törlendő! 
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M4 Nyilatkozat kizáró okokról 
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M4. mellékelt 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 39 

(közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat 
formájában) 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………  

 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben 
foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

 

- Kbt. 56. § (1) bekezdés tekintetében: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt;  
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;  
g) – 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 
vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben 
részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; 
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i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
vagy  
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból 
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a 
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a 
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 
alapján kapott jövedelem,  
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető 
 
- Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében: 
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelenetkező az a gazdasági szereplő 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás 
tulajdonos társaságaira, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: 
………………………………………………… 
vonatkozóan a Kbt. 56.§  (1) bekezdés ka) pontja nem áll fenn. 
 

Kbt. 57. § (1) bekezdés: 
 a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
 b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – 
öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal 
bírságot szabott ki; 
 c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését 
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 
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Kijelentjük továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56.§ (1) 
bek. és 57. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk 
alkalmasságnak igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56 § (1) bek. és az 
57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.:………….. 2013……. 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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M5 Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)  
alpontja tekintetében 
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M5. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 40 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-a alapján 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kbt. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt társaságot: 

 

 
 

- szabályozott tőzsdén nem jegyzik, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az alábbiakban adom 
meg:6 

 
 

Tényleges tulajdonos neve  Állandó lakóhelye 

  

  

  

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető! 
 

(Megjegyzés: amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 
tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának becsatolása 
szükséges.) 
 
 
- szabályozott tőzsdén jegyzik.41 

 
 

 

Kelt.:……….. 

……………………………… 

 

                                                           
40Ajánlattevő (Magyarországon letelepedett és Nem Magyarországon letelepedett egyaránt), közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában 
41 A nem kívánt szöveg törlendő! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

M6 Szakmai Önéletrajz  
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M6. melléklet 

 
szakmai önéletrajz42 

 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 
  

  

 
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 
  

  

 
 

GYAKORLAT IGAZOLÁSA  

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 

NYELVISMERET  

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

                                                           
42  A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! 
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Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

 
Egyéb: 
Egyéb képességek:  
Szakértelem: 
 
 
......................, év. ................. hó ........ nap                                                                               
 

……………………………… 
aláírás 
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M7 Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 
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M7. melléklet 

 

Nyilatkozat 

szakember rendelkezésre állásáról 
 

„F ő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása” 
 
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakértő43 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes 
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban 
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 

 

Mettől44 Meddig 

Szerződéskötéstől Szerződés teljesítéséig 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák.   

 

 

Kelt.: ….. 

……………………………… 

aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           
43  Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia. 
44  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. 
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M8 Nyilatkozat a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 
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M8. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT  
a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 

 

„F ő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása” 
 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges 
alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt: 

 

 

{ Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} 

Továbbá a 2011. évi CVIII. törvény 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban 
nyilatkozom**: 

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 

 

** Erőforrás biztosítása esetén ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdésnek megfelelő 
tartalommal ismertetnie kell az erőforrás biztosításának módját is. 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon 
szükséges igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
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M9 Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról 
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M9. melléklet 

 

 

Nyilatkozat45 

kiegészítő tájékoztatásokról 
 

„F ő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása” 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban …….. számú, 
valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom 
elkészítése során azokat figyelembe vettem. 

 

VAGY 
 
Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás 
nem volt 

 

 

Kelt:   

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Ajánlattevő tölti ki. 
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M10 Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
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M10. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 
 

„F ő tér rekonstrukciója, parkolók és park felújítása” 
 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy nyertességem esetén köteles vagyok - legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosításomat kiterjeszteni a felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra.  

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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Nagy Sándor  
Ki az, aki a 6. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
193/2013. (XI. 27.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
”Ember központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” 

című ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0016 azonosítószámú projekt megvalósítása során 
lefolytatandó  Járdafelújítás tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít a „Járdafelújítás” tárgyában. 
 
2./  a „Járdafelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és 

dokumentációját jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
3./  a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi 

gazdasági szereplők részére küldi meg: 
• Petrus Mihály vállalkozó 

4244 Újfehértó, Németh L. u. 26. 
 

• X-Gép Kft. 
4030 Debrecen, Berta utca 9. 

  
• Hajdut Kft. 

4033 Debrecen, Lovas u. 23. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 



 

 

Újfehértó Város Önkormányzata 
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

  
  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSHOZ 
 
 
 
 
 

Járdafelújítás 
 
 
 
 
 

Ajánlatkérő: 

Újfehértó Város Önkormányzata  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

I. AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS  
 
II. DOKUMENTÁCIÓ 

 1. Az eljárás általános feltételei 

 2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 

 3. Kiegészítő tájékoztatás 

 4. Teljesség és pontosság 

 5. Ajánlattétel költségei 

 6. Ajánlati kötöttség 
 7. Több változatú ajánlat 

     8.     Tájékoztatás 

 9. Bírálat 

10. Közös ajánlattétel 

11. Ajánlati ár 

12. Formai követelmények 

13. Hiánypótlás 

14.    Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között  
 
II/A. KÖZBESZERZÉSI M ŰSZAKI LEÍRÁS  
 
II/B. SZERZŐDÉS TERVEZET  
 
II/C. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, 

FORMANYOMTATVÁNYOK 
M1 Kötelező tartalomjegyzék 

M2 Felolvasólap 

M3 Ajánlati nyilatkozat 

M4 Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 

M5 Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja tekintetében 
    M6    Szakmai Önéletrajz 
    M7    Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 
    M8    Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (5)-(6) bek. tekintetében  

M9    Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról 
    M10  Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.  Ajánlattételi felhívás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban Kbt./  

122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra 
 
 

6.) Ajánlatkér ő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:  

 

 

 

 

 

 

 
Az ajánlatkérő nevében eljáró:  
Dr. Egyed Adrienn Noémi egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
székhely: 4244 Újfehértó, Tokaji u. 106.  
levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7. 
telefon: 20/421-1511 
e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com 

  
2.) A közbeszerzési eljárás fajtája:  

 
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás. Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít, mert az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.  
 
3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

 
Járdafelújítás 
 
CPV  
45.21-33.16-1,  45.21-13.60-0 
 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 
„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-
0016 azonosítószámú pályázat keretében Járdafelújítás építési beruházás kivitelezői 
feladatainak ellátása. 
 

Felújítandó járdaszakaszok: 

- A 4912. számú Újfehértó-Nagykálló összekötő út (Debreceni út és Szent István utca) 

3+312 és 3+511 km szelvények közötti szakaszai jobboldalon, baloldalon a 3+436 és 

3+511 km szelvények közötti szakasza. 

neve: Újfehértó Város Önkormányzata 

címe: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

képviseli: Nagy Sándor polgármester 

telefon: 06-42-290-000 
telefax: 06-42-290-003 

e-mail:  polgarmester@ujfeherto.hu 



 

 

- A Béke tér nyugati oldalában lévő 90 fm hosszú járda szakasz. 

- A 3504. számú Hajdúdorog-Újfehértó összekötő út (Kossuth Lajos utca) 14+468 és 

14+563 km szelvények közötti szakasza baloldalon. 

- A Bartók Béla utca északi oldalában a 4912. számú összekötő út és a Petőfi Sándor utca 

csatlakozása közötti járda szakasz a 0+000-és 0+232 km szelvények között. 
 
Az elvégzendő feladatok pontos leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás 
tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott 
esetleges márkanevek, típusnevek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt műszaki-technikai 
paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az esetben azonban a 
megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.  
 
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció 
részeként kiadott tervdokumentáció, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi 
és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett 
megvalósítani 
 
4.)  A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 
 
5.)  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
 
5.1. Jelen szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés 

teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja, míg a teljesítési határidő 2014. 
június 1.  

 
5.2. Vállalkozó jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni, előteljesítést eszközölni és az 

ellenértéket számlázni. 
 
6.) A teljesítés helye 
 
Újfehértó, Kossuth u. belterület 2904/1 hrsz., Fő tér belterület 3 hrsz., Szent István u. 
belterület 94/1, 94/4 hrsz., Béke tér belterület 16/1 hrsz., Debreceni u. belterület 124/3 hrsz., 
Bartók Béla u. belterület 111, 112 hrsz.,  
 
 
7.) Többváltozatú ajánlat 
 
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.  
 
8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, és hazai központi költségvetésből kerül finanszírozásra, ezért a nyertes ajánlattevő 
köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga 
számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a 
teljesítését. 
 
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a Vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra.  A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a Megrendelőt terheli.  



 

 

 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és kifizetés pénzneme forint (HUF).  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (1)-(2) bek. alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 57/A. § 1. bek. b. pontjában foglaltakra lehetőséget biztosít a szerződésben foglalt 
teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére. Ajánlatkérő 
az előleg kifizetését az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint biztosítja. 
Az előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő              
15 napon belül köteles kifizetni.  Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra 
vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg visszafizetési 
biztosítékot is.  Az előleg elszámolására a részszámlában és a végszámlában arányosan kerül 
sor. 
 

Ajánlattevő az előlegszámlán kívül, 1 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására jogosult az 
alábbiak szerint: a részszámla 50 %-os készültségnél, a végszámla pedig az átadás-átvételi 
eljárás befejezése után, a teljesítés igazolását követően nyújtható be. 

A vállalkozási díj megfizetése szállítói finanszírozással történik; a Kbt. 130. § (1)-(4) 
bekezdése és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől, 
illetőleg a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés (átadás-
átvételi eljárás befejezésének) napjától számított 30 napon belül, illetve alvállalkozó 
igénybevétele esetén a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § alapján az igazolt teljesítést 
követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a 306/2011.  (XII. 23.) Korm. 
rendelet 14 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, az ott meghatározott határidőkön 
belül, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi 
rendelkezések szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően.  
 
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 
 
-az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a; 
-az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet. 
 
9.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 
 
10.) Kizáró okok  

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), 
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az 
alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy 
az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdésében, és az 57.§ (1) bekezdésében, valamint az ajánlattevővel (közös ajánlattétel 
esetén bármelyik ajánlattevővel) az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
bármelyike fennáll. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban 
meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 



 

 

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni, valamint 
igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

2. Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell eljárnia ajánlattevőnek. 
 
11.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
P.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) 
bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszaszámított 3 (három) évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. 
 
Amennyiben a beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján elérhető, elegendő az erről 
szóló nyilatkozat benyújtása; ebben az esetben ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot maga 
ellenőrzi, beszámolók csatolása nem szükséges. 
Amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem 
rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, 
az alkalmasságát a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a 
közbeszerzés tárgyából származó (tervezés) - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Amennyiben Ajánlattevő a beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, Ajánlatkérő felhívja 
Ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében 
foglaltakra. 

 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 

P.1. az ajánlattevőnek vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától 
visszaszámított 3 (három) év mindegyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt.  
 
Amennyiben ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen alkalmassági 
követelménynek megfelel, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele eléri a nettó 
10 millió Forintot. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
12.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására 
az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek 
megfelelnie:  
 
M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az 
ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított öt 
év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 16. § (5) bekezdés előírásainak 



 

 

megfelelően. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az 
előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. 
 
M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés e) pontja alapján az 
ajánlattevőnek csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezését, 
képzettségének ismertetését, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (amelyből 
az előírt alkalmassági feltételnek megfelelés megállapítható), a végzettséget és képzettséget 
igazoló dokumentumokat, illetve amennyiben az adott szakember a kamarai névjegyzékben 
szerepel, meg kell adni a kamarai nyilvántartási szám és a vonatkozó kamarai 
nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonalat, továbbá a szakember által aláírt, 
rendelkezésre állási nyilatkozatát. A felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság 
részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetők 
kamarai névjegyzéki felvételt, illetve abban való szereplést Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (5) 
bekezdése alapján saját maga ellenőrzi. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott 
követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 
 
M.1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől - visszafelé számított öt évben  
legalább 1 db nettó 10 millió forint értékű, út vagy járda építésére/felújítására irányuló 
referenciamunkával. 
 

M.2: nem rendelkezik legalább 1 fő, legalább 3 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal 

rendelkező, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási 

jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti, a 

kivitelezés irányításához szükséges, FMV- Közl. ép. „A” vagy „B” kategóriájú illetve vagy 

ezzel egyenértékű, hatályos átsorolás előtti, útépítési felelős műszaki vezetői jogosultság 

megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel. 

 

Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó 

az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának 

részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 (VIII.9.) FVM-GM-

KöViM együttes rendelet szerinti besorolást tekinti. 

 

A megjelölt szakembernek – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződés megkötéséig 

rendelkeznie kell az M.2. pontban meghatározott kamarai nyilvántartásba vétellel, amelynek 

elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) 

bekezdése alapján. 

 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. 
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
13. ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 



 

 

 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a teljes nettó vállalkozói díj  0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér 
fizetendő, de összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem esetén 
a teljesítés meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján 
esedékessé válik. 
 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt időszak 
minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles. 
 

Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén teljes 

nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 

 
Jótállás: a nyertes ajánlattevőnek 36 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell 
vállalnia. A jótállási idő a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének 
időpontjától kezdődik. 
 
Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 

teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. § (6) 

bekezdés a) pontjának megfelelően. A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés 

szerinti, teljes nettó vállalkozói díj öt százaléka 

 
Előleg-visszafizetési biztosíték:  
 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  

57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó köteles saját költségén előleg visszafizetési 

biztosítékot nyújtani a közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a Kbt. 

126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 

368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 77.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a 

vállalkozói díj elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési 

biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak 

rendelkezésre kell állnia legkésőbb az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a 

vállalkozó nem jogosult előleg igénylésére. 

 
A biztosítékot az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani. hogy 

az a fölötti rendelkezési joga a közreműködő szervezetnek ettől az időponttól kezdődően 

előlegszámla teljes összegének beszámításáig biztosított legyen.                             Az 

előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is 

eredményezi. 

 
14.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:   
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 



 

 

 
15.) A dokumentáció beszerzésének feltételei 
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők 
rendelkezésére, melyet az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő részére.       
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 
 
16.) Ajánlattételi határidő 
  
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 9 óra 15 perc 
 
17.) Az ajánlat benyújtásának címe 
 
Újfehértó Város Önkormányzata.  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
18.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
19.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje 
 
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)   Időpont: 9 óra 15 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 

20.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek 
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek, a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján 
meghatározott személyek. 
 
21.) Az eljárás tárgyalásos-e: igen. 
 
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattevőkkel a Kbt. 92. § (3) bekezdés alapján egyenként tárgyal a 
szerződéses feltételekkel kapcsolatosan. 
A tárgyalások, az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében, egymást követően, 
azonos napon egy fordulóban kerülnek lebonyolításra.  
 
A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 
szerződést. A tárgyaláson ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult 
ajánlattevő képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor 
hitelt érdemlő módon (okirattal) igazolja.                             
 
Ajánlatkérő a tárgyalás során, annak lezárásaként felkéri az ajánlattevőket a végleges írásbeli 
ajánlattételre, a felolvasólap (Dokumentáció - 2. sz. melléklet) kitöltésével, továbbá az azt 
alátámasztó árazott költségvetés benyújtásával, melyeket ajánlattevőknek a tárgyaláson 
ajánlatkérő részére zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani. A végleges ajánlatok 
ajánlatkérő részére történő benyújtását követően kerülnek felbontásra és ismertetésre a 
végleges ajánlattevői megajánlások. 
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. 
 

Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg és ajánlatát írásban nem vonja 

vissza, úgy az ajánlatkérő benyújtott ajánlatát tekinti végső ajánlatnak, amely vonatkozásában 

az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll. 



 

 

 

22.) Az ajánlati kötöttség időtartama 
 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az 
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 
23.) Tárgyalás időpontja 
 
Dátum: 2013/12/16 (év,hónap,nap)      Időpont: 13 óra 00 perc 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
24.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: Nem. 
 
25.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című pályázat, azonosítószáma: 
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016   
 
26.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden 
ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a 
Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.  
 
27.) A szerződéskötés tervezett időpontja 
 
A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. 
nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap. 
 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata.  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 

28.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása 
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
29.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások 
 

11.) Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír 
alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, 
sértetlen borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi 
határidő lejártáig. Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban (csomagolásban) kell 
elhelyezni.    
  

12.) A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: 
 

 „ Ajánlat- ” Járdafelújítás -  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 



 

 

 
3.) Az ajánlatok formai követelményei:  
 
f) Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalait sorszámozni. 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.  
 

b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
c) 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.  
d) 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. 
 
 4.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor 
kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő 
viseli. 
 
 5.) Az ajánlat felbontásakor a Kbt. 62. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatok kerülnek 
ismertetésre.  
 

 30.) Egyéb információk 
 

1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ban foglaltak 
- Kbt. 122.§. (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a dokumentációban foglaltak 
az irányadók. 
 
2.) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
3.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján 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 ajánlati felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon 
számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
 
4.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az 
adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint 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. (Kbt. 54. § (1) bekezdés) 
 
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 
60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. 
 
6.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan, mely 
a következő: Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben 



 

 

továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok 
benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak 
minősül-e. 
 
7.) Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján meg kell jelölni: 
 
k) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni,  
l) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 

közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 

 
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. 
pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.   
 
8.) Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen 
vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz 
csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, 
vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után.  
A fordítás eredetivel történő egyezőségéről az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője írásban nyilatkozzák. Amennyiben a fordítás nem felel meg az 
alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül. 

 
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dokumentáció mellékleteként szereplő 
szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan. 

 
10.) Jelen felhívás 11.) P.1. és 12.) M.1. pontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási 
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint a minősített ajánlattevőknek szintén 
külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát. 
 
11.) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági 
társaság létrehozását nem teszi lehetővé.  
 
12.) A Kbt. 25. § (1) bekezdés és 95. § (2) bekezdés szerint több gazdasági szereplő 
közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz eredeti példányban mellékelni 
kell a közös ajánlattevők minden tagja által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölik, továbbá rögzítik, hogy a közös ajánlattevők a szerződéses kötelezettségeik 
teljesítéséért egyetemlegesen, az értékhatár korlátozása nélkül felelősséget vállalnak. 
 
13.) Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes 
költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 
 
14.) Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő 
esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből, megrongálódásából, 
vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli.  
 



 

 

15.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, 
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5) bekezdésben leírtak 
szerint ellenőrizni. 
 
16.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során (Kbt. 72.§ (1) bek. ) a következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 77.§ (2) 
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

 
17.) Ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell: 
 
• A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányokat, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintákat, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban 
szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá, 
2006. évi V. törvény 9.§. 

• Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

• A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti formában. 

 
18.) A Kbt. 60.§ (6) bekezdés szerint az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolni 
ajánlatához, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. 
 
19.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban 
és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez 
szükséges.  
 
20.) Ajánlatkérő árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles 
ajánlatához csatolni a kitöltött, tételes költségvetési kiírást a dokumentációban 
részletezettek szerint. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek 
szerinti beárazott, tételes költségvetési kiírást, továbbá amely nem a dokumentációban 
meghatározottak szerint kerül benyújtásra. 
 
21.) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8./A.§ (1)- (2) bekezdései tartalmazzák az 
ajánlatban alkalmazott minimális rezsióradíj vizsgálatának szabályait. Aránytalanul 
alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb 
az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter 
rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél [306/2011. (XII. 
23.) Korm. rend. 8/A. § (1)bek.]. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása 
alapján az építőipari rezsióradíj 2013. évre ajánlott, általános forgalmi adó nélküli 
legkisebb mértéke 2383 forint/óra [28/2013. (VI. 27.) BM rend. 1. §]. A minimális 
rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket a 28/2013. (VI. 27.) BM rendelet 1. 
melléklet tartalmazza. 
 
22.) Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában arra irányuló 
szándéknyilatkozatát, hogy a közbeszerzési eljárásban történő nyertes ajánlattétel esetén az 
előírt felelősségbiztosítással rendelkezni fog, a szerződéskötés időpontjáig megköti vagy 
amennyiben az Ajánlattevő meglévő felelősségbiztosítása nem éri el az ajánlatkérő által 
előírt mértéket, köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy meglévő 



 

 

felelősségbiztosítását kiterjeszti az előírt mértékű felelősségbiztosításra (306/2011. 
(XII.23.) Korm. Rendelet 9. §). 
 
A beszerzés tárgyát lefedő (építési kivitelezési munkák) szakmai felelősségbiztosítás értéke 
el kell, hogy érje a legalább 10 millió Ft/projekt időtartam, és a legalább 5 millió 
HUF/káresemény mértéket, mely kiterjed dologi és személyi sérüléses káreseményekre is. 
 
 
23) Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó. 
 

    31.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. 11. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII.  Dokumentáció 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

dokumentáció 

 
„Járdafelújítás”  című hirdetmény közzététele nélküli  

tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlatkérő neve, címe:  

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) 

 

Az eljárás általános feltételei 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi VIII. törvény 
a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz 
elkészített ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlattételi 
dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját 
eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban 
megadott műszaki leírásnak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az 
ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:  

� ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

� ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlattételi 
dokumentációban megadott minden követelménynek. 

Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette a dokumentációt.  

 

Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát. 

 

Kiegészítő tájékoztatás 
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől 
az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben, valamint email-en digitálisan 
szerkeszthető (doc) formátumban kell eljuttatni az Ajánlatkérő részére, az alábbi címre: 

 

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata 

Postai cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Nagy Sándor polgármester 

Tel: 42/290-000 

Fax: 42/290-003 

e-mail: polgarmester@ujfeherto.hu 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a 
megadott címre.  

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg telefax vagy 
email útján a dokumentáció átvétele során feltüntetett elérhetőségekre. 



 

 

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő 
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.                           
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az 
ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg 
hiánytalanul határidőre.  

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások 
számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi 
dokumentáció részévé válnak. 

 

Teljesség és pontosság  
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció 
tartalmának teljességét. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 
elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

Ajánlattétel költségei 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

 

Ajánlati kötöttség 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének 
időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások 
befejezésétől számított 30 nap időtartamban határozza meg.  

A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az 
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 
további 30 nappal meghosszabbodik. 

 

Több változatú ajánlat  
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 

 

 

 
 

 8.     Tájékoztatás  
 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a környezetvédelemre, 
az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről kérhető: 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.nav.gov.hu 



 

 

 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Telefon: + 36-1-795-2000 
Telefax: + 36-1-795-0200 
 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság  
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 
Tel.: +36-1- 346-9414 
Fax: +36-1- 346-9417 
Honlap: www.ommf.gov.hu 
 

9.  Bírálat 
Az elbírálás végeredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján 
kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza. 

 

  10.  Közös ajánlattétel 
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát 
egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már 
nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő 
ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az 
ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 
ajánlattevők közötti megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás 
nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen 
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az 
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; 

d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az 
elismert teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet; 

e) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

f)  az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), 
illetve bontó feltételtől. 



 

 

 

   11.   Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, 
akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 

 

   12.   Formai követelmények  
12.1. Az ajánlatnak az M1 mellékletben kiadott és az ajánlattevő által a megfelelő 
oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott 
meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia. 
12.2. Az ajánlatokat 1 (egy) papír alapú eredeti példányban és 1 (egy) a papír alapú 
példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban zárt, sértetlen 
borítékban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
12.3. Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” feliratnak. 
12.4. Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól elkülönítetten, 
önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban. 

12.5. Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell a 
következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem 
vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, 

-  a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt 
adatok. 

12.6. Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- az ajánlatkérő nevét, címét; 

- az ajánlattevő nevét, címét;  

-   a következő feliratot:  
 

 „ Ajánlat- ”  Járdafelújítás -  
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
12.7.  Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a 
kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak. 
 

   13.   Hiánypótlás 
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást.  

 

14.   Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között  
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg 
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos 
közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt 
faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának 
pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő 
részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

 

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az 
Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának 



 

 

kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező 
változást figyelembe venni. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen 
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum: 
 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

- közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közötti megállapodás szerinti 
képviselőjének; vagy 

 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott 
személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI M ŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. Előzmények 
 

Az NFÜ az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Operatív Program (a továbbiakban: ÉAOP) 

keretén belül ajánlatkérő „Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” címmel, 

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosító számon pályázatot nyújtott be, amelyet az NFÜ 

támogatásban részesített.  

 
Jelen dokumentáció, s így a közbeszerzés eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés 
mellékletét képezi a Támogatási Szerződés, a műszaki terv és tartalom, költségvetés. 
 
2. Közbeszerzés célja 

„Emberközpontú élhető város- Városfejlesztés Újfehértón” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-

0016 azonosítószámú pályázat keretében Járdafelújítás építési beruházás kivitelezői 

feladatainak ellátása. 

 

3. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya 
 
Felújítandó járdaszakaszok: 

- A 4912. számú Újfehértó-Nagykálló összekötő út (Debreceni út és Szent István utca) 

3+312 és 3+511 km szelvények közötti szakaszai jobboldalon, baloldalon a 3+436 és 

3+511 km szelvények közötti szakasza. 

- A Béke tér nyugati oldalában lévő 90 fm hosszú járda szakasz. 

- A 3504. számú Hajdúdorog-Újfehértó összekötő út (Kossuth Lajos utca) 14+468 és 

14+563 km szelvények közötti szakasza baloldalon. 

- A Bartók Béla utca északi oldalában a 4912. számú összekötő út és a Petőfi Sándor utca 

csatlakozása közötti járda szakasz a 0+000-és 0+232 km szelvények között. 
 
 
4. Az ajánlati ár: 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 

Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan 

költségvetést biztosít ajánlattevők részére. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a kitöltött, 

tételes költségvetési kiírást a dokumentációban részletezettek szerint. Érvénytelennek minősül 

az ajánlat, amely nem tartalmazza a fentiek szerinti beárazott, tételes költségvetési kiírást, 

továbbá amely nem a dokumentációban meghatározottak szerint kerül benyújtásra. 

 



 

 

5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbiakra: 

 

A műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott márkanevek, 
típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a műszaki leírásban meghatározott esetleges 
márkanevekre, típusnevekre történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek. Az ajánlatkérő elfogad más gyártmányú, a megjelölt 
műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű árut is, ebben az 
esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűség igazolására 
megfelelő lehet különösen a gyártótól származó nyilatkozat vagy független, szakmailag 
elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvány, illetve az ajánlattevő 
nyilatkozata is. 

 
Az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő márkájú 
és /vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az ajánlattevőnek külön 
leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az eredeti megnevezést és típust, a helyettesítő 
termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, valamint az egyenértékűség 
igazolására előírt dokumentumot. 
 
A nem megfelelősségből eredő károkért, az ajánlattevő tartozik felelősséggel. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhívásban felsorolt munkamennyiségek 
csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és 
nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának. 
 
Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének 
meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem 
pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó 
semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre  
 
A közbeszerzési műszaki leírás részét képező tervek, műszaki leírás, műszaki rajzok, és 
az árazatlan költségvetés elektronikusan mellékelten csatolva. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerződéstervezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS  
 

amely létrejött egyrészről  
Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely:  4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
Adószám:  15732475-2-15 
Számlaszám:  68800013-11039141 
Képviselő:  Nagy Sándor polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), 
 
másrészről  
…………………………………………… 
Székhely: ………………………………. 
Adószám: ………………………………. 
Cégjegyzékszám:………………………….. 
Számlaszám: …………………………… 
Képviselő: ………………………………. 
mint Vállalkozó (a továbbiakban, vállalkozó)  
között alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 
1. Előzmények 

 
1.1. Újfehértó Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett pályázati felhívásra ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 azonosítószámú „Ember 
központú élhető város – Városfejlesztés Újfehértón” című pályázatával. Ezen projekt során 
járdafelújítás is megvalósul. 
 
1.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a projekthez kapcsolódóan a megrendelő, mint a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 6. § b) pontja szerinti ajánlatkérő a 
Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indított ”Járdafelújítás” tárgyában. 

 
1.3. Az 1.2. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a megrendelő számára a 
legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot a vállalkozó tette, akit a megrendelő a 
közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított. 

 
1.4. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott 
közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárás alapját képező ajánlattételi felhívás, valamint 
dokumentáció és a vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg; melyek a 
jelen szerződés 1. és 2. számú mellékletét képezik. 
 
22. A  szerződés tárgya 

 
2.1. A megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, a vállalkozótól megrendeli, a 
vállalkozó pedig a megrendelő részére vállalja az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 pályázatában 
foglalt, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban (1. számú melléklet)  járdafelújítás 
tárgyú építési kivitelezési munkák elvégzését. 
 
2.2. A vállalkozó a tevékenységet a megrendelő érdekének megfelelően, a tárgyi 
tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb előírások, etikai normák 



 

 

betartásával köteles teljesíteni, úgy, hogy a megrendelővel, illetve annak megbízottjával 
(műszaki ellenőrrel) folyamatosan együttműködik.  
 
2.3. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles betartani különösen, de nem 
kizárólagosan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvényben illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglalt előírásokat és szabályokat. A vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a 
tevékenység megvalósítása során a munkavégzésre vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi 
és hatósági (különösen, de nem kizárólagosan munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonsági, 
vagyonvédelmi, tűzvédelmi) előírások betartásáért. 
 
2.4. A vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munkálatok megvalósításához szükséges, jelen 
szerződés 1. számú mellékletében szereplő teljes műszaki dokumentációt a szerződés 
aláírásával egyidejűleg átvette, az abban foglaltakat a jelen szerződés teljesítése során 
maradéktalanul betartja. 
 
2.5. A szerződő felek a jelen szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően, egymással teljeskörűen együttműködve kötelesek eljárni. 
 
2.6. A megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés 
aláírásának napján átadni. A vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni és a munkát 
megkezdeni. Ez az időpont tekintendő a vállalkozó részére történő birtokbaadás 
időpontjának is. A vállalkozó köteles az építési munkaterület munkavégzésre való 
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 
jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a megrendelő figyelmét a hiányosságok 
megszüntetésére felhívni, a munkaterület átvételét követően. 
 
2.7. A vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
tapasztalattal, szakértelemmel, képesítéssel rendelkezik, továbbá rendelkezik a jelen 
szerződés tárgyát képező munkálatok végzéséhez szükséges engedélyekkel.  
 
2.8. Építtető: Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Adószám: 15732475-2-15 
Képviseli: Nagy Sándor polgármester 
 
23. Teljesítési határidő 
 
3.1. A teljesítés véghatárideje: 2014. június 1. ; a vállalkozó a határidő lejárta előtt is jogosult 
teljesíteni. 
 
3.2. A teljesítést a munka műszaki tartalma alapján kell elbírálni. A teljesítést, illetve a számla 
kifizethetőségét a megrendelő által megbízott műszaki ellenőr igazolja. 
 
3.3. A vállalkozó köteles a teljesítési határidő módosítását kezdeményezni, ha: 
- többlet- és pótmunka merül fel 
- időjárási körülmények a munka teljesítését késleltetik 
 
3.4. A jelen szerződés teljesítését érintő bármilyen körülményt a szerződő felek 
haladéktalanul kötelesek egymás irányába jelezni, ennek elmulasztásából eredő 
jogkövetkezményekért a mulasztó fél felel. 
Ennek alapján, ha a vállalkozó a megállapított teljesítési véghatáridővel a fentiekben 
megjelölt okok miatt késedelembe esik, és a vállalkozó nem kezdeményezi a teljesítési 



 

 

határidő módosítását, késedelme esetén a jelen szerződés szerint megállapított kötbért köteles 
fizetni.  
 
3.5. A vállalkozó a pótmunkát csak a jelen szerződés módosítása alapján jogosult elvégezni. 
 
3.6. A vállalkozó többletmunka elvégzéséért díjazást nem számíthat fel. 
 
3.7. A többlet- és a pótmunka körébe tartozó munkák tekintetében a vonatkozó 
jogszabályokban rögzített fogalom meghatározás az irányadó. 
 
 
 
24. A teljesítés helye (munkaterület) 

 
Újfehértó, Kossuth Lajos u. belterület 2904/1 hrsz., Fő tér belterület 3 hrsz., Szent István u. 

belterület 94/1, 94/4 hrsz., Béke tér belterület 16/1 hrsz., Debreceni u. belterület 124/3 hrsz., 

Bartók Béla u. belterület 111, 112 hrsz.,  
 

25. Vállalkozói díj 
 

5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben rögzített munkák 
elvégzését a vállalkozó nettó …………………………………..-Ft azaz 
………..……………………………… forint összegben, mindösszesen bruttó 
……….………..,-Ft, azaz ……………………………… összegben átalányáron vállalja. 
  
5.2. A szerződő felek rögzítik, hogy a díjat a vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes 
ismeretében határozta meg, és annak megállapítása során figyelemmel volt a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. A vállalkozó kijelenti, hogy 
vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljeskörű, és tartalmaz minden olyan munkát, 
közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 
megvalósításához szükséges. Ezen túlmenően a vállalkozó díjazásra, költségelszámolásra nem 
jogosult. 

 
6.   Fizetési feltételek 
   
6.1. A vállalkozói díj tekintetében a vállalkozó 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db 
végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint:  

a részszámla 50 %-os készültségnél,  
a végszámla a szerződésszerűen megvalósított, befejezett, építés munka elvégzését 
követő műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után nyújtható be. 

 
A vállalkozó köteles a számlákhoz csatolni a megrendelő által aláírt teljesítésigazolást. 
 
6.2. A 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa-törvény) szabályozott adózás alkalmazását 
figyelembe véve kell kiállítani a számlát.  
A hatályos jogszabályok előírásai szerint kiállított számlát Újfehértó Város Önkormányzata 
részére kell kiállítani és megküldeni. (cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.).  A mindenkor 
hatályos jogszabályi előírásoknak, továbbá a jelen szerződés előírásainak tartalmi és formai 
szempontból egyaránt megfelelő számla elkészítéséért a kibocsátó a felelős. A nem 
megfelelően kiállított számla alapján kifizetés nem teljesíthető. 
 



 

 

6.3. A munkák finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, és hazai központi 
költségvetésből kerül finanszírozásra a támogatási konstrukcióra vonatkozó szabályok szerint. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.  
 
A támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a vállalkozói díj 100 %-a EU és 
hazai központi költségvetési támogatásból - ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016- kerül 
finanszírozásra. A jóváhagyott és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes 
egészében a megrendelőt terheli. 
 
6.4. A vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű 
előleg kifizetését kérheti a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése alapján, tekintettel a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 57/A. § 1. bekezdésben foglaltakra.  
 
A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a vállalkozó közvetlenül a 
közreműködő szervezettől igényelheti a kedvezményezett megrendelő egyidejű értesítése 
mellett. A kedvezményezett az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói 
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a 
kedvezményezett részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
A megrendelő köteles a vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését 
követő 5 napon belül záradékolni és a közreműködő szervezet részére megküldeni időközi 
kifizetési igénylés keretében. 
A közreműködő szervezet meghatározza a szállítói előleggel történő elszámolás 
részletszabályait. 
 
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  57/A § (3) bekezdése alapján a vállalkozó az előleg 
igénylésének feltételeként köteles saját költségén előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani a 
közreműködő szervezet részére, a megrendelő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) 
pontja szerinti biztosítéki formák valamelyikén, azzal, hogy a 368/2011. (XII. 31.) (Ávr.) 77.§ 
(1) bekezdés a) pontjának megfelelően a vállalkozó a vállalkozói díj elszámolható összegének 
10 %-a erejéig mentesül az előleg visszafizetési biztosíték nyújtására vonatkozó 
kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia legkésőbb 
az előleg igénylésének időpontjában. Ennek hiányában a vállalkozó nem jogosult előleg 
igénylésére 
 
Az előlegszámla teljes összege arányosan kerül beszámításra a részszámla és a végszámla 
összegébe, úgy, hogy a két számlába mindig az előlegszámla teljes összegének a fele kerül 
beszámításra. 
 
6.5. Az elvégzett munka ellenértékét a Kbt. 130 § (1)-(4) bek.  és  a Ptk. 292./B. § (1)-(2) bek. 
alapján - a vállalkozó részéről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és 
benyújtott és a műszaki ellenőr által szakmailag leigazolt részszámla és végszámla ellenében 
– a szerződésszerű teljesítést követően a Támogatási Szerződésben rögzített szállítói 
finanszírozás szabályai szerint, a Közreműködő Szervezet a hozzá benyújtott kifizetési 
kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül átutalja a vállalkozó ................... 
Banknál vezetett .............................. számú bankszámlájára. A kifizetés határidejébe a 
hiánypótlásra igénybevett időtartam nem számít be. A bankszámlák közötti elszámolás útján 
teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre 
kötelezett bankszámláját megterheli. 
    
6.6. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező 
feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a 
megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. 

 



 

 

6.7. Vállalkozói hibás teljesítés esetén a megrendelőnek joga van a vállalkozói díj teljesítésre 
eső részét visszatartani, amennyiben felszólításra a hibák, hiányosságok kiküszöbölésére 
elfogadható határidőn belül nem kerül sor. 
 
6.8. A megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete EU alapokból – ÉAOP-
5.1.1/D-12-2013-0016- finanszírozott pályázati forrásként, hazai központi költségvetési 
forrásként és megrendelői saját forrásként rendelkezésére áll. 

 
6.9. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § rendelkezései szerint jár el a paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések 
esetében. 

 
7. Jótállás és szavatosság 

 
7.1. A vállalkozó a jelen szerződés alapján kivitelezett munkákra 36 hónap jótállást vállal. A 
jótállási idő lejárta után a vállalkozót a Ptk. és a kötelező alkalmassági időről rendelkező 
jogszabály szerint szavatossági kötelezettség terheli. A jótállási és a szavatossági időtartam 
kezdetét a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi dátumától kell számítani.  

 
7.2. A vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket elvégezni, a megállapított 
hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni és az építési naplóban rögzíteni. Az elkészített 
műbizonylatok az építési napló mellékleteként kezelendők, azokról folyamatos jegyzéket kell 
vezetni. 
 
7.3. A vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkákra, illetve a felhasznált 
anyagokra, berendezésekre a jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-
MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja. 
 
7.4. A jótállás időtartama alatt a vállalkozó a megrendelő által jelzett hibás munkarészek 
kijavítását tizenöt napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül 
befejezni. Ellenkező esetben a megrendelő jogosult - a vállalkozó értesítése mellett - a 
vállalkozó költségére a munkát mással elvégeztetni. 
 
7.5. A beépített anyagokra a szállító, illetve a gyártó minőségi bizonyítványa az irányadó. 
 
7.6. A jótállási, illetve a szavatossági (garancia) idő kezdete a létesítmény átadás-átvételének 
lezárási időpontja. 
 
8.  Szerződésszegés 
 
8.1. A szerződő felek a vállalkozónak felróható nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 
esetére a vállalkozó alábbi kötbérfizetési kötelezettségében állapodnak meg: 

 
Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő be nem tartása esetén a késedelem minden naptári 
napja után a nettó ajánlati ár 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő, de 
összege maximum a teljes nettó vállalkozói díj 15 %-a. 30 nap késedelem esetén a teljesítés 
meghiúsultnak tekintendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján esedékessé válik. 
Hibás teljesítési kötbér:  a nyertes ajánlattevő hibás teljesítés esetén a kijavításig eltelt időszak 
minden napja után a késedelmi kötbérnek megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles. 
 
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén teljes 
nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegű kötbér fizetendő. 



 

 

 
8.2.A késedelmes, valamint a hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű 
teljesítés és a garanciális kötelezettség alól nem mentesít. A megrendelő kötbérigényét 
írásban, a jogalap és az összeg megjelölése mellett köteles a vállalkozóval közölni. A kötbért 
a megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A megrendelő érvényesítheti a 
kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegéssel 
okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is követelheti a 
megrendelő, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. 
 
8.3.A vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy 
kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A megrendelőt az akadály beálltáról és 
megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. 
8.4.A megrendelő kötbérigény érvényesítésének jogosultsága esetén a kötbér mértékének 
megfelelő számlát bocsát ki a vállalkozó felé. A megrendelő jogosult a jelen szerződésben 
rögzített bármely kötbér mértékének megfelelő összeggel csökkentett díjat fizetni a vállalkozó 
felé (beszámítás). 
 
8.5. Jólteljesítési biztosíték: a vállalkozó a jelen szerződés szerinti jótállási kötelezettség 
teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosítékot nyújt a megrendelőnek, a Kbt. 126. §-nak 
megfelelően. 
A jólteljesítési biztosíték mértéke a jelen szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) öt százaléka, ………………………… Ft, azaz 
…………………………………………………. forint. 
 
A vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. §. 6) bekezdés a) pontjának megfelelően 
teljesíti, azaz az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) fizetési 
számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel (megfelelő aláhúzandó). 
 
A vállalkozónak a jótállási kötelezettségek teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés 
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jelen szerződésben foglalt összegnek és 
jótállási időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
A jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevő 
vállalkozó az ajánlatában nyilatkozott. 
A vállalkozó nem szolgáltathat olyan biztosítékot, amely a megrendelő feltétel nélküli 
igényérvényesítését korlátozza. 
9.  Felek képviselete 
 
9.1. A jelen szerződés módosítására, a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozattételre 
az alább megnevezett képviselők jogosultak: 

Megrendelő részéről: Nagy Sándor polgármester 
Vállalkozó részéről:   …………………………….. 
 
 

9.2. Építési naplóba történő bejegyzésre, a kivitelezési munkával kapcsolatban 
nyilatkozattételre jogosultak: 

Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőr: 
- Műszaki ellenőr:    ………………………. 
- Azonosító sz.:                 ………………………. 
- Mobil:      ………………………. 

 



 

 

Vállalkozó részéről: 
- Felelős műszaki vezető:   ………………………. 
- Felelős műszaki vezető jogosultsága:     ………………………. 
- Mobil:      ……………………….  

 
9.3. A képviselők személyében bekövetkező változást a szerződő felek kötelesek egymás 
irányába haladéktalanul írásban jelezni. Ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekért a 
mulasztó fél felel. 
 
9.4. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a 9. fejezetben 
meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, közlés, nyilatkozat 
csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt személyesen, ajánlott vagy 
tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján bizonyíthatóan kézbesítették, 
és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel látták el. 
 
 
10.  Alvállalkozó igénybevétele 
 
10.1. A vállalkozó jogosult a munkavégzéshez alvállalkozó igénybevételére, azonban az 
alvállalkozó tevékenységéért, mulasztásáért mint sajátjáért felel.  Az alvállalkozónak a tárgyi 
tevékenység végzéséhez, a jelen vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges képesítéssel, 
engedélyekkel, szakmai tapasztalattal rendelkeznie kell. Az alvállalkozók foglalkoztatásával 
kapcsolatban a vonatkozó jogszabályi előírásokat, továbbá a Kbt. 128.§ (2)-(5) bekezdésében 
foglaltakat be kell tartani. 
 
10.2. Az alvállalkozók munkavégzésének összehangolása, koordinálása a vállalkozó feladata 
és felelőssége. 
10.3. A vállalkozó köteles a megrendelőnek az alvállalkozó bevonását bejelenteni, és a 
szükséges nyilatkozatokat megtenni. 
10.4. A vállalkozó harmadik személy bevonása (alvállalkozó) esetén is teljeskörűen felel a 
jelen szerződés, a vonatkozó jogszabályi és pályázati feltételek betartásáért, illetve ezek 
betartatásáért. 

 
11. Építési napló vezetése 
 

11.1. A vállalkozó a kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót köteles vezetni. A 
szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési naplóban 
feltüntetni az építési napló megnyitásakor. Az építési naplóban megállapítások, 
megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag az abban megnevezett személyek 
jogosultak. Az építési napló megnyitása utáni esetleges változásokat a naplóban rögzíteni kell. 
 
Az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építésinapló-vezetési, -ellenőrzési és -
bejegyzési kötelezettségüket az építési beruházáshoz rendelt építési napló használatával 
kötelesek teljesíteni. 
Az építési naplót magyar nyelven kell vezetni. 
 
11.2. Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani, és az építőipari kivitelezési 
tevékenység végzésének ideje alatt - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 
munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. Az építési naplóban minden olyan feltételt és 
állapotot rögzíteni kell, mely a szerződés szerinti munkák megvalósításával kapcsolatos. 
 
11.3. Az építési naplót a jelen szerződés szerinti munka teljes befejezését követően le kell 



 

 

zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írnia. 
Az építési napló, valamint annak vezetésére vonatkozó részletszabályaira az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó 
hatályos jogszabályi előírások irányadóak, amelyek figyelmen kívül hagyásáért a vállalkozó 
felel. 
 

12. A munkaterületre és a munkavégzésre vonatkozó egyéb rendelkezések 
 

12.1. A vállalkozó az általa átvett munkaterületen vállalja a munka- és balesetvédelmi, 
biztonságtechnikai és tűzrendészeti szabályok, illetve a munkaterületre vonatkozó egyéb 
rendeletek, szabályok betartását, és az azokkal kapcsolatos további felelősséget is. 
 
12.2. A vállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket, 
felszerelést, eszközöket és szerszámokat. 
 
12.3. A vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.  
 
12.4. A vállalkozó kötelessége és felelőssége annak biztosítása, hogy a munkaterületen csak 
olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre 
jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi 
munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.  
 
12.5. A munkaterületen végzett kivitelezési munkálatokat a felelős műszaki vezető irányítja. 
A felelős műszaki vezető feladatára, felelősségére az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben illetve az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, illetve a 
vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai megfelelően irányadóak.  
 
12.6 A vállalkozó köteles a munkálatokat úgy végezni, hogy a meglévő szerkezeteknek, 
beépített anyagoknak és kiépített környezeteknek a munkálatokkal nem érintett részeit, 
elemeit megóvja, azokban semmiféle kárt nem okozhat.  
 
12.7. A vállalkozó a munkavégzéshez esetlegesen szükséges ideiglenes építéshelyi 
berendezéseket saját költségére és felelősségére építi fel, és bontja le, és köteles elszállítani 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. 
 
12.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során kizárólag a hatályos 
előírások és szabványok szerinti minősítéssel rendelkező I. osztályú műszaki paramétereket 
biztosító, új állapotú anyagokat, szerkezeteket használ fel, amelyek alkalmasságát a 
vállalkozó szavatolja. A vállalkozó a tevékenysége során a környezeti szempontból 
legelőnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat alkalmazza, és köteles a vonatkozó 
környezetvédelmi előírásokat betartani. 
 
12.9. A vállalkozó köteles a munkálatok végzése során a jogszabályi előírások szerint az 
adminisztrációs feladatokat ellátni, a szükséges nyilvántartásokat naprakészen vezetni. 
 
12.10. A vállalkozó a tevékenység végzése közben szerzett sérülés vagy baleset miatt 
kártérítési igényt nem nyújthat be a megrendelő felé. A vállalkozó által a munkálatok 
teljesítése során okozott bármilyen sérülésért vagy károkért az anyagi és büntetőjogi 
felelősség a vállalkozót terheli. A vállalkozó a nem szerződésszerű munkavégzése miatt 
okozott károkért helytállni köteles. 
 



 

 

12.11. A vállalkozó felel a munkaterület rendjéért, a balesetvédelmi előírások betartásáért, 
illetve a szükséges elkorlátozási feladatok elvégzéséért. A vállalkozó köteles a tevékenység 
végzésének helyigényét és hatásterületét minimalizálni, az ideiglenes (forgalom) 
korlátozásokat az indokolt mértékben és ideig alkalmazni.  
A vállalkozó felel a munkaterületen a megfelelő figyelmeztető és egyéb jelzések, táblák 
elhelyezéséért, és a műszaki átadás- átvételig történő fenntartásáért. A munkavégzésre, a 
munkaterületre vonatkozó jelzéseket, táblákat a vállalkozó a munkaterület átadás- átvételétől 
a műszaki átadás átvételig terjedő időtartamra saját költségen helyezi el és szállítja el. 
 
12.12. A munkálatok végzése során biztosítani kell a gyalogos és kerékpáros, továbbá közúti 
forgalom zavartalanságát, akadályozmentességét. Ennek figyelmen kívül hagyásából eredő 
jogkövetkezményekért a vállalkozó felel, és a megrendelőre felelősség nem hárítható át. A 
munkálatok végzéséhez szükséges hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzése a 
vállalkozó feladata és felelőssége.  
 
A forgalmat érintő táblákat, jelzéseket a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak és 
szabványoknak megfelelően köteles a vállalkozó a megrendelővel, illetőleg az út kezelőjével, 
tulajdonosával egyeztetett módon kihelyezni és a munkálatok befejezéséig fenntartani.  
 
A közút területén lévő geodéziai jeleket és létesítményeket megváltoztatni, a közút területén 
vagy határán, az alatt, vagy felett lévő közműveken, vagy egyéb létesítményeken, 
műtárgyakon, vagy úttartozékon engedély nélkül változást eszközölni nem szabad. 
 
A közúton lévő vagy azt érintő létesítmény, műtárgy illetőleg úttartozékok – munkálatok 
végzése következtében történt – megrongálódásából származó és egyéb károkért az anyagi és 
büntetőjogi felelősség a vállalkozót terheli. 
 
12.13. A vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen bekövetkező káreseményt 
haladéktalanul köteles a megrendelő, illetve szükség szerint a hatóságok felé bejelenteni. A 
vállalkozó köteles kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, és az okozott kárt 
haladéktalanul, saját költségen helyreállítani, függetlenül attól hogy a káresemény 
bekövetkezéséért a vállalkozó, vagy a jelen szerződés teljesítésébe bevont személy felel. 
 
12.14 A tervtől eltérő műszaki megoldást a vállalkozó csak a megrendelő képviselőjének 
előzetes és kifejezett írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat. 
 
12.15. A vállalkozó kötelessége biztosítani a munkaterület, a felhasználandó építési 
anyagok, illetve az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező 
hiány vagy kár veszélyét a vállalkozó viseli. 
 
12.16. A vállalkozó kötelessége a munkavégzés területét folyamatosan tisztán tartani, a 
munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot a kijelölt, elkülönített helyen, 
konténerben tárolni, és folyamatosan elszállítani. A vállalkozó a veszélyes, illetve a 
veszélyesnek nem minősülő hulladékok (továbbiakban együtt: hulladék) elszállításáról, 
elhelyezéséről a hatályos jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A vállalkozó köteles az 
építési naplóban folyamatosan vezetni a munkaterületen keletkezett hulladék mennyiségét és 
fajtáját.  
 
12.17. A vállalkozó a környezet és természetvédelemre vonatkozó - műszaki leírásban 
foglalt - előírásokat köteles betartani, a környezetszennyezés lehetőségét kizárni. A munka 
befejezése után az építési területen környezetidegen anyag nem maradhat. 
 



 

 

12.18. Amennyiben harmadik személy a megrendelővel szemben a vállalkozónak felróható 
tevékenységével vagy mulasztásával összefüggésben igényérvesítéssel lép fel, úgy a 
vállalkozó köteles a megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és 
tevékenységéért, illetve mulasztásáért feltétlen és korlátlan felelősséget vállalni. 
 
Amennyiben a megrendelővel bármilyen jogsérelem miatt eljárás indul, a vállalkozó a 
vonatkozó eljárási szabályok szerint az indított eljárásban félként részt vesz, továbbá a neki 
felróható tevékenység vagy mulasztás miatt a megrendelőnél vagy harmadik személynél 
keletkező károkért, jogkövetkezményekért köteles felelősséget vállalni. 
 
12.19. A vállalkozó köteles a megrendelő, valamint a Támogató Szervezet, továbbá más, 
jogosultsággal rendelkező személy vagy szerv részére biztosítani, hogy bármely időpontban, 
előzetes értesítés nélkül is, az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, megtekinthessék és 
megvizsgálhassák a munkavégzés helyszínét, a munkavégzés folyamatát, az anyagok 
minőségét. 
 
12.20. A vállalkozó köteles saját költségén  tervezői művezetést igénybe venni a munkáltok 
végzése során. 

 
13.  Műszaki átadás-átvétel 
 
13.1. A vállalkozó köteles a tárgyi munkálatokat határidőben, I. osztályú minőségben, a jelen 
szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak 
megfelelően a rendeltetésszerű használatot, üzembe helyezést biztosító minőségben, hiba- és 
hiánymentesen elvégezni. 
 
13.2. A vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a megrendelőt a jelen szerződés 
teljesítéséről. 
 
13.3. A vállalkozó a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá váláskor (a 
tevékenység befejezésekor) a munkaterületet műszaki átadás- átvételi eljárás keretében átadja 
a megrendelőnek. A műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009 (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglalt előírások, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai megfelelően 
irányadóak. 
 
13.4. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a megrendelőt legalább 15 
nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. A megrendelő az érdekelt szervek 
egybehívásával az átadás-átvételi eljárást lefolytatja, arról jegyzőkönyvet vesz fel. 
 
13.5. A vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles a megrendelő 
részére átadni mindazon iratot, dokumentációt, nyilatkozatot, melyek a szerződésszerű 
teljesítés elbírálásához szükségesek.  
 
13.6. A megrendelő jogosult az elkészült munka átvételét megtagadni, ha a beruházás a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas. Az átvétel megtagadásával a 
műszaki átadás- átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni, és a vállalkozó a megrendelő 
által jelzett hibát, hiányosságot köteles haladéktalanul, külön díjazás vagy költségtérítés 
nélkül rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságot biztosító módon 
kijavítani, megszüntetni. A munkák elvégzését követően a műszaki átadás- átvételi eljárást 
ismételten le kell folytatni. A szerződésszegésből eredő jogkövetkezményekért a vállalkozó 
felel. 
 
13.7. A szerződő felek a Ptk. vonatkozó előírásai alapján a műszaki átadás-átvételi eljárástól 



 

 

számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a 
megrendelő készíti elő és meghívja arra a vállalkozót.  A meghívót az eljárás megkezdésének 
napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a megrendelő által 
összeállított hibajegyzéket is. A megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében 
jegyzőkönyvet vesz fel. A megrendelő által jelzett, a jótállás- szavatosság körébe tartozó 
hibákat, hiányosságokat a vállalkozó külön díjazás vagy költségtérítés nélkül köteles 
haladéktalanul kijavítani, megszüntetni, és ennek tényét a megrendelő felé jelezni. 
Amennyiben a vállalkozó kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a megrendelő 
jogosult a vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni a munkálatokat. 
 
14.  Záró rendelkezések 
 
14.1. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt munkára felelősségbiztosítási 
szerződéssel rendelkezik. A felelősségbiztosítási kötvény a szerződés 3. számú mellékletét 
képezi. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítását a jótállási időszak 
végéig fenntartja. A felelősségbiztosítás kiterjed a vállalkozó vagy a jelen szerződés 
teljesítésében részt vevő személy tevékenységéből, mulasztásából, hibás teljesítéséből eredő, 
személyben vagy dologban bekövetkező károkra, az ezekkel összefüggésben keletkező 
vagyoni- nem vagyoni károkra, illetőleg a harmadik személynek okozott károkra. 

 
14.2. A vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak (Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pontja).  

 
A vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
megrendelő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti 
ügyletekről köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíti. (Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pontja) 

 
14.3. A szerződő felek haladéktalanul írásban értesítik egymást, amennyiben szervezeti 
átalakulás, megszűnés, felszámolás, vagy a jogi helyzetben bármilyen változás 
bekövetkezése várható.  
 
14.4. A szerződés megszűnése: 
ee) A jelen szerződés a benne foglaltak szerződésszerű teljesítése esetén külön 

jogcselekmény nélkül megszűnik. 
 
ff)  A jelen szerződés azonnali hatályú, írásbeli, indokolással ellátott egyoldalú 

nyilatkozattal történő felmondására mindkét szerződő fél jogosult a másik fél 
kötelezettségeinek felróható, nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén. 

 
gg) Ha a jelen szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 

Vállalkozó a munkálatokat csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni, ami már a 
Megrendelőnek nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést 
követelhet. 

 
hh) A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) 

bekezdés szerinti esetekben. 
 
ii)  Ha a jelen szerződés azonnali hatályú felmondása alapos ok nélkül történt, az ezzel a 

másik szerződő félnek okozott kárt meg kell téríteni. 
 



 

 

jj)  A Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely fél részéről történő 
felmondása, illetőleg a szerződés megszűnése a szerződésszegéshez fűződő egyéb 
szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

 
14.5. A jelen szerződést a szerződő felek kizárólag írásban, különös tekintettel a 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, módosíthatják. 
 
14.6. A szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik 
teljesítése, ellátása során a tudomásukra jutott információt, adatot, dokumentumot, megoldást 
időbeli korlátozás nélkül bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen 
szerződés teljesítése körében használhatják fel. A szerződő felek ezen kötelezettségének 
megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. A szerződő felek jelen pont 
szerinti kötelezettségéről kötelesek alkalmazottaikat, alvállalkozójukat, megbízottjaikat is 
tájékoztatni. 
 
14.7. A jelen szerződés teljesítését érintő értesítést, közlést, nyilatkozatot csak a jelen 
szerződésben meghatározott azok megtételére jogosult személy tehet, amely értesítés, közlés, 
nyilatkozat csak írásban érvényes, és akkor tekinthető megtörténtnek, ha azt személyesen, 
ajánlott vagy tértivevényes postai küldeményként, telefax, vagy e-mail útján bizonyíthatóan 
kézbesítették, és a szerződő felek a jelen szerződésben megegyező címzéssel látták el. 
 
14.8. A szerződő feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatos bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül 
rendezzenek. Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított 30 napon nem lehetséges, a 
szerződő felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére értékhatártól 
függően a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.  
 
14.9. A jelen szerződésben, illetve annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (Kbt.), valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

•      1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás, és dokumentáció 
•      2. számú melléklet: a vállalkozó által benyújtott ajánlat 
•      3. számú melléklet: felelősségbiztosítási kötvény 
•      4. számú melléklet: Támogatási Szerződés 

 
 
 
A szerződő felek a jelen öt példányban készült szerződést, melyből egy példány a vállalkozót, 
négy példány a megrendelőt illeti meg, együttesen elolvasták, értelmezték, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra jogosult képviselőik jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Kelt.: Újfehértó,…………..………………….. 
 
Jogi ellenőrzés: 
................................. 
Dr. Szűcs Andrea aljegyző 

Pénzügyi ellenjegyző: 
.................................... 
Kálmánchey Éva 
Újfehértó Város Önkormányzata 

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

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



 

 

Újfehértó Város Önkormányzata 
mint Megrendelő képviseletében 
 
Nagy Sándor polgármester 

 
P. H. 

...................................... 
mint Vállalkozó képviseletében 
 
.................................. 
 
P. H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

II/C. Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatv ányok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M1 Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

M1. melléklet 

Tartalomjegyzék  

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. 

oldalszám

Tartalomjegyzék (M1 melléklet) 
Felolvasólap (M2 melléklet) 
Ajánlati nyilatkozat (M3 melléklet) 
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása 
(Amennyiben közös az ajánlattétel.) 
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben a cég valamely 
adata módosítás alatt van) 
A 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bek. szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. 
Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. 

Ajánlattevő nyilatkozata kizáró okok tekintetében (M4 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés meghatározott kizáró okok 
tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56.§ és az 57.§ (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok.  
Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. 

Ajánlattevő nyilatkozata  (M5 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
Éves beszámolók vagy nyilatkozat 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.   
310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. 
(Adott esetben Ajánlattevő nyilatkozata a Kr. 14. § (2) bekezdése alapján) 
Referenciaigazolás a referenciákról  
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kr. 15.§ (2) bekezdés a) pontja tekintetében 
Szakmai önéletrajz (M6 melléklet) 
Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról (M7 melléklet) 
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésének alkalmazása esetén  
(M8 melléklet) 
Egyéb igazolások, dokumentumok 
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (M9 melléklet) 
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (M10 melléklet) 
Igazolás a dokumentáció átvételéről 
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 
Árazott költségvetés 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M2 Felolvasólap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M2. melléklet 

felolvasólap 

 

Tárgy: 
 

Járdafelújítás 
 

 
Ajánlattevő 
megnevezése: 

 

Ajánlattevő 
címe/székhelye:  

 

Adószáma:  

Cg./Váll.ig.sz.:  

Képviselő neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

telefax száma:  

e-mail címe:  

 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

Ajánlati ár nettó: 

         
         …….                            Ft 
 
 
                                               
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M3 Ajánlati nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

M3. melléklet 

 

ajánlati nyilatkozat46 

 
„Járdafelújítás” 

 
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

……………………………  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. 
Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az 
ajánlattételi dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért 
szerződésszerűen teljesítjük.  

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk 
érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi 
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés 
alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött 
szerződés teljesítése során. 

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, 
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre 
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez, alvállalkozót kívánunk igénybe 
venni: 

A közbeszerzés azon része, melynek teljesítéséhez, alvállalkozót veszünk 
igénybe  

 

 

 

                                                           
46 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles megtenni. 



 

 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
alábbiakban meghatározott részeinek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni: 

A közbeszerzés 
értékének 10%-át 

meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt 

alvállalkozó 
(hivatalos név, 

székhely/lakóhely) 

A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó 

mértékben szerződést fog kötni 

A teljesítés 
aránya (%) 

   

   

 

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 Kapacitást 
rendelkezésre bocsátó 

szervezet (személy) 
megnevezése 

(hivatalos név, 
székhely/lakóhely) 

Azon alkalmassági követelmény(ek), 
amelynek igazolásához a kapacitást 

nyújtó szervezetre támaszkodik, jelen 
ajánlattételi felhívás vonatkozó 
pontjának(inak) megjelölésével 

  

  

 

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikrovállalkozásnak /kisvállalkozásnak /középvállalkozásnak(47) minősül.  

11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy tájékozódtunk a az adózásra, a 
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni.  

 

Kelt: ……………, 2013……….. 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

                                                           
∗ A nem kívánt szöveg törlendő! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M4 Nyilatkozat kizáró okokról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

M4. mellékelt 

 
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 48 

(közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat 
formájában) 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………  

 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben 
foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

 

- Kbt. 56. § (1) bekezdés tekintetében: 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt;  
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;  
g) – 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 
történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 
vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben 
részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, 
hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 
szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 

                                                           

 



 

 

jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól nem mentesült; 
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
vagy  
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból 
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a 
gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a 
közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés 
alapján kapott jövedelem,  
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető 
 
- Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében: 
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelenetkező az a gazdasági szereplő 
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás 
tulajdonos társaságaira, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: 
………………………………………………… 
vonatkozóan a Kbt. 56.§  (1) bekezdés ka) pontja nem áll fenn. 
 

Kbt. 57. § (1) bekezdés: 
 a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
 b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – 
öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban 
vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és 
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el 
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más 
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal 
bírságot szabott ki; 
 c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését 
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 



 

 

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56.§ (1) 
bek. és 57. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk 
alkalmasságnak igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56 § (1) bek. és az 
57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 

 

Kelt.:………….. 2013……. 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M5 Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)  
alpontja tekintetében 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M5. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 49 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-a alapján 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kbt. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt társaságot: 

 

 
 

- szabályozott tőzsdén nem jegyzik, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi 
tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az alábbiakban adom 
meg:6 

 
 

Tényleges tulajdonos neve  Állandó lakóhelye 

  

  

  

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető! 
 

(Megjegyzés: amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 
tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának becsatolása 
szükséges.) 
 
 
- szabályozott tőzsdén jegyzik.50 

 
 

 

Kelt.:……….. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                           
49Ajánlattevő (Magyarországon letelepedett és Nem Magyarországon letelepedett egyaránt), közös 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában 
50 A nem kívánt szöveg törlendő! 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M6 Szakmai Önéletrajz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
M6. melléklet 

 
szakmai önéletrajz51 

 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 
  

  

 
 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése 
  

  

 
 

GYAKORLAT IGAZOLÁSA  

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai 

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása 

  

  

 

NYELVISMERET  

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) 

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás 

                                                           
51  A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! 



 

 

    

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás 

    

    

 
Egyéb: 
Egyéb képességek:  
Szakértelem: 
 
 
......................, év. ................. hó ........ nap                                                                               
 

……………………………… 
aláírás 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M7 Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

M7. melléklet 

 

Nyilatkozat 

szakember rendelkezésre állásáról 
 

„Járdafelújítás” 
 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 
……………………………… szakértő52 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett 
közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes 
vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban 
szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 

 

Mettől53 Meddig 

Szerződéskötéstől Szerződés teljesítéséig 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett 
időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen 
szempontból akadályoznák.   

 

 

Kelt.: ….. 

……………………………… 

aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           
52  Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell írnia. 
53  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M8 Nyilatkozat a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M8. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT  
a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintetében 

 

„Járdafelújítás” 
 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges 
alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt: 

 

 

{ Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} 

Továbbá a 2011. évi CVIII. törvény 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban 
nyilatkozom**: 

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 

 

** Erőforrás biztosítása esetén ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdésnek megfelelő 
tartalommal ismertetnie kell az erőforrás biztosításának módját is. 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon 
szükséges igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M9 Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M9. melléklet 

 

 

Nyilatkozat54 

kiegészítő tájékoztatásokról 
 

„Járdafelújítás” 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban …….. számú, 
valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom 
elkészítése során azokat figyelembe vettem. 

 

VAGY 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás 
nem volt 

 

 

Kelt:   

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Ajánlattevő tölti ki. 



 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M10 Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M10. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT FELEL ŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 
 

„Járdafelújítás” 
 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint 

ajánlattevő kijelentem, hogy nyertességem esetén köteles vagyok - legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosításomat kiterjeszteni a felhívásban előírt mértékű és terjedelmű 

felelősségbiztosításra.  

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 
 
 
 
 



 

 

8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Előterjesztés Újfehértó város, településrendezési terv és helyi építési szabályzat  
     módosításához környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról 
     Száma: 4-243/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére. Szóbeli kiegészítése nincs.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
194/2013. (XI. 27.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
Újfehértó város, településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításához 

környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  
 
1./ az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének 
megállapítására szolgáló, a megkeresett - érintett közigazgatási – szervek bevonásával 
lefolytatott eljárás után,  a rendelet. 3.§- 4.§.-a alapján megállapítja, hogy 
 
a településszerkezeti terv és leírása, valamint a szabályozási terv és helyi építési szabályzat 
módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a rendelet szerinti 
környezeti hatásvizsgálat készítését. 
 
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről 
gondoskodjon.  
  

Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
 



 

 

9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda költségvetésének módosításáról  
     Száma: 4-247/2013.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére. Szóbeli kiegészítése nincs.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

195/2013. (XI. 27.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Lengyel Laura óvoda költségvetésének módosításáról  
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1. A Lengyel Laura óvoda részére  személyi juttatásokra 1 525 500.- forintot,  
munkaadókat terhelő járulékokra 435 500.- forintot, dologi kiadásokra 39 000.- forintot, 
összesen 2 000 000.- forintot biztosít az intézmény saját, intézményi működési bevétele 
terhére. 
 
2./ felkéri a polgármestert az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 1. pont szerinti 
módosításának a Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 

Határidő: folyamatos 
              Felelős: polgármester, jegyző 

 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Előterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának  
       módosításáról és a Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról   
       Száma: 4-240/2013.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen 
szavazattal – az előterjesztést megtárgyalásra és mind a két melléklet szerinti határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Hozzátette, hogy az érintett 



 

 

személyek hozzájárultak a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz.  
 
Puskás László alpolgármester Úr bejelenti érintettségét.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki az 1. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

196/2013. (XI. 27.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 
Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 

megválasztásáról 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 
2014. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig  
 
Kolozsi Sándornét (an: Rácz Erzsébet, lakcíme: 4244. Újfehértó, Árvácska u. 14.) 
Puskás Lászlót (an: Kemecsei Piroska, lakcíme: 4244. Újfehértó, Deák Ferenc u. 22.) 
Ifj. Szabó Miklóst (an: Kormány Margit, lakcíme: 4244. Újfehértó, Farkasnyári u. 177.) 
 
megválasztja. 
 
2./ a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: azonnal 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

197/2013. (XI. 27.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 



 

 

Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának 
módosításáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2014. január 
01. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.1./ Az Alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
14.1/ Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:  
 
Kolozsi Sándorné (an: Rácz Erzsébet, lakcíme: 4244. Újfehértó, Árvácska u. 14.) 
Puskás László (an: Kemecsei Piroska, lakcíme: 4244. Újfehértó, Deák Ferenc u. 22.) 
Ifj. Szabó Miklós (an: Kormány Margit, lakcíme: 4244. Újfehértó, Farkasnyári u. 177.) 
 
14.2/ A Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2014. január 01. napjától 2014. december 31. 
napjáig tart, amely megbízást a tagok elfogadnak, egyben kijelentik, hogy velük szemben a 
2006. évi IV. törvényben foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 
 
2./ felkéri az ügyvezetőt, hogy ezen határozat  1./ pontjában foglalt módosításokat az Alapító 
okiraton vezesse át, és azt egységes szerkezetbe foglalva nyújtsa be törvényes határidőn belül 
a cégbíróság felé bejegyzés végett. 
 
3./ Felhatalmazza a polgármestert a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat alapító nevében történő aláírására. 

 
Felelős: polgármester 

      Határidő: azonnal 
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13. / Tájékozató a 2013. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról 
        Száma: 4-235/2013.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a  Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen 
szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.  
 
Nagy Sándor   
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom.  
 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
 
 
 
 



 

 

14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Tájékoztató „Az újfehértói Bocskai utcai Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és  
       bővítése” című ÉAOP-4.1.1/A-11-20120001 számú pályázati projekt kivitelezési  
       munkáinak előrehaladásáról   
       Száma: 4-249/2013.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a  Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen 
szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.  
 
Nagy Sándor   
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom.  
 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15. / Előterjesztés önkormányzati tulajdonú objektumok videó megfigyelő 
        rendszerrel történő ellátásáról 
        Száma: 4-251/2013.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést kiosztással kapták kézhez. Ennek a lényege, hogy a legutóbbi testületi ülésen 
több képviselő felvetette, hogy az intézmények és azok környékén elég sok rongálás, 
szemetelés, károkozás történik. Áttekintve a lehetőségeinket, a városvezetés azt javasolja 
Önöknek, hogy a 2012. évi pénzmaradvány terhére ezen a 8 helyszínen kerüljenek kiépítésre 
kamerák. Ez összességében kb. 1,8 millió forintot igényel az előzetes kalkuláció alapján. Egy 
dolgot nem tartalmaz, a vasútállomásnál lévő kerékpártároló esetében az elektromos hálózati 
pontot kell oda vinnünk- és jelen pillanatban nincs információm, hogy ezt milyen formában 
tudjuk majd megoldani. Az előterjesztés legfontosabb része, hogy egy központi szerverre 
kerülnek ezek a felvételek. 32 db videokamera kerül felhelyezésre. Ez maximum 30 napig 
őrzi a felvételeket az idevonatkozó jogszabályok szerint. Utána ez automatikusan törlésre 
kerül. A felvételeket természetesen egy nagyon szűk kör láthatja. Mi azt szeretnénk, hogyha a 
rendőrségen kerülne kiépítésre egy olyan végpont, ahol a rendőrség a nap bármelyik 
időszakában – a szerverszobán keresztül rá tudna tekinteni, akár a korábbi felvételre, akár 
arra, hogy éppen az adott pillanatban mi történik. Hangsúlyozom, hogy saját, önkormányzati 
tulajdonú területekről és nem közterületekről beszélek – a kerékpártárolót kivéve. Valamint le 
lesz szabályozva, hogy a városvezetés részéről ki az, aki hozzáférhet a felvételhez. Nem 
szeretnénk bővíteni a kört, de ha az intézményvezetőknek bármilyen olyan jellegű problémája 
van, ami igényli, hogy a felvételeket visszatekinti, akkor erre lesz egy szabályzat, amely a 
városvezetésen keresztül lehetővé teszi azt. Ennek a legnagyobb rizikója az az, hogy 
illetéktelenek kezébe ne kerüljön maga a felvétel, illetve egyáltalán a kamerák folyamatos 
felvételét ne lehessen bárkinek megtekinteni. Előzetesen volt egy egyeztetés a kapitánysággal 
ennek a napirendnek a kapcsán, úgy tűnik, hogy nem gördítettek akadályt, hogy ezt ilyen 
formában kiépítsük, használhassuk. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény?  



 

 

Szilágyi Péter véleménye szerint célszerű lenne úgy átfogalmazni a határozatot, hogy ahol 
még nincs kiépítve a villamoshálózat, és irreálisan magas költségbe kerül, akkor „felejtőssé” 
kellene tenni- a vasútállomásnál lévő kerékpártárolónál a videokamera felszerelését.     
 
Nagy Sándor reagálva a felvetésre hozzátette, hogy azért mondta annál az egy objektumnál, 
hogyha olyan összeg szükséges, akkor vissza fog kerülni a testület elé, de maga a 
rendszerkiépítés költségét javasolja, hogy fogadják el.   
 
Elek László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 10 főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
198/2013. (XI. 27.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
Önkormányzati tulajdonú objektumok videó megfigyelő 

rendszerrel történő ellátásáról 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ az alábbi önkormányzati tulajdonú objektumokban 
 

- Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény 
- Napsugár Tagóvoda 
- Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény- régi és új épületei 
- Orvosi rendelő 
- Aranykapu Tagóvoda udvara és környezete 
- Helytörténeti Gyűjtemény  
- Lengyel Laura Óvoda  
- a vasútállomásnál található kerékpártároló 

 
videokamera megfigyelő rendszerek kiépítéséhez összesen 1.800.000.-Ft bruttó összeget 
biztosít,  az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az önkormányzat 2012. évi 
pénzmaradványa terhére. 
 
2./ felkéri a polgármestert az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete 1. pont szerinti 
módosításának Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére és a tárgyban keletkező dokumentumok aláírására. 




