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Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Száma: ……………………………

E LŐT E R J E S Z T É S

-a Képviselő - Testülethez -

A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési

eljáráshoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában
szükséges a FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására alkalmas vállalkozás
kiválasztása.

A szolgáltatás becsült értéke 70.000.000.-Ft. A becsült érték alapján az Uniós értékhatárt
elérő nyílt, hirdetmény közzétételével induló meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása
indokolt.

Az ajánlattételi dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
tárgyalja meg, s a határozattervezetben foglaltakat hagyja jóvá.

Fegyvernek, 2013. február 21.

Tatár László
polgármester



Melléklet a ………../2013. számú előterjesztéshez

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének

………/2013. (….) számú

határozat-tervezete

A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési

eljáráshoz

A Képviselő - Testület

1./ A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztására
irányuló, Uniós értékhatárt elérő nyílt, hirdetmény közzétételével induló meghívásos
közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját jóváhagyja.

2./ A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztására
irányuló, Uniós értékhatárt elérő nyílt, hirdetmény közzétételével induló meghívásos
közbeszerzési eljárás becsült értékét 70.000.000.- Ft-ban határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

…………….. ……………..
jegyző polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052
AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉG-HASZON
ELEMZÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, ÉS A PROJEKTTEL

MEGVALÓSULÓ, VALAMINT A MEGLÉVŐ/ÜZEMELŐ SZENNYVÍZKÖZMŰ
VAGYONÉRTÉKELÉSÉRE, VALAMINT A VAGYONÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ
PÓTLÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE

NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

2013.
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

1. KÖTET

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon -, és telefaxszámai:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Telefon: 06 (56) 556-010
Fax: 06 (56) 556-011
E-mail: hivatal@fegyvernek.hu

2. A közbeszerzési eljárás fajtája:

A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárás, mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot.

3. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-
2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés
módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv
készítésére

4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye,
pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást és dokumentációt valamennyi ajánlattevőnek egyidejűleg
megküldte.

Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdésére tekintettel előírta, hogy a dokumentációt
ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek át kell vennie.

5. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:

A közbeszerzés tárgya:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú
projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítése,
és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelése,
valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése

Mennyisége:

1. A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti a KEOP-beruházásban
megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésének elkészítése
(közművagyon – értékelési szakvélemény) (1 pld. nyomtatott, egy pld. elektronikus
formában).

2. Objektum szintű tételes eszköz illetve vagyonleltár készítése a mindenkor hatályos
végrehajtási rendeletek szerint (1 pld. elektronikus formában).
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3. A vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése. A költség-haszon elemzés
módosításának előkészítése (input adatok beszerzése, előállítása, javaslat a CBA számítás
módosítására) a mindenkori hatályos KEOP-útmutató szerint, valamint annak egyeztetése és
elfogadtatása a KSZ-szel (1 pld. elektronikus formában)

A megvalósítási munkák nettó összköltsége a Támogatási Szerződés szerint:
………………………………… Ft.

A feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Fő tárgy 79419000-4

További tárgy(ak)

6. A szerződés időtartama / a teljesítés határideje:
A szükséges alapadatok, dokumentumok Megrendelő által Vállalkozónak történő átadását
követő 120 nap.

7. A teljesítés helye:
Fegyvernek
NUTS: HU-322

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Jelen szerződésben megjelölt vállalkozási díj összegének finanszírozása 84,004624%-os
támogatási intenzitással EU támogatásból és költségvetési támogatásból valamint
15,995376%-a pedig önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § előírásainak megfelelően, a számla
kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti. Amennyiben az
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe az ellenszolgáltatás
teljesítése a 306/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően
történik.

A Kbt. 130-131 §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről
nem vagy eltérően állapodtak meg.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
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2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §;
4/2011. (I.28.) Kormányrendelet;

9. A többváltozatú (alternatív) ajánlat, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy
annak kizárása:

A jelen közbeszerzési eljárásban részajánlat tételére és alternatív ajánlat tételére nincs
lehetőség.

10. Az ajánlatok értékelési szempontja:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

11. Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1) bekezdésben felsorolt
kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56 § (2) bekezdésben felsorolt
kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. §. (1) bekezdés szerint
kizáró okok fennállnak.

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltaknak megfelelően nyilatkozatot kell
benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib)
alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.

12. Alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási mód:

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság:

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

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

P/1) A közbeszerzés tárgyából (RMT, MT, CBA készítése vagy vagyonértékelés, vagy EU-s
projekthez kapcsolódó szakértői, vagy víziközmű beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi
tevékenység)származó nettó árbevétele a felhívás megküldését megelőző 36 hónapban nem
éri el a nettó 10 millió Ft-ot, a teljes nettó árbevétel átlaga pedig a nettó 20 millió Ft-ot.
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Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,
illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni
az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az
(5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

 ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet
alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

 a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglaltakon túl –
akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő
fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével
nem térült meg.

Az ajánlattevő alkalmasságát a következőkkel tudja igazolni:

P/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az
ajánlattevő előző három évre vonatkozó teljes nettó, és a közbeszerzés tárgyából származó –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően,
hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Műszaki, szakmai alkalmasság:

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 legalább a következő szakemberrel:

- 1 fő gazdasági szakemberrel, aki felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettséggel
és legalább 3 év EU-s projektekben való szakértői vagy víziközmű beruházáshoz
kapcsolódó pénzügyi szakértői tapasztalattal rendelkezik.
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M.2. nem rendelkezik az alábbi referenciával:

- az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 36 hónapban RMT, MT, CBA
készítése vagy vagyonértékelés, vagy EU-s projekthez kapcsolódó szakértői
tevékenység vagy víziközmű beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásra
vonatkozó, 1 db befejezett referenciával

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII.
törvény 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.

Az ajánlattevő alkalmasságát a következőkkel tudja igazolni:

M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azon
szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségének, szakmai tapasztalatának
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Ezen szakember vonatkozásában becsatolandó az aláírt szakmai önéletrajz, végzettséget,
igazoló dokumentumok, a rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatok.
(A benyújtott dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen
tartalmazniuk kell.)

M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetésével;

13. Az ajánlattételi határidő: 2013. ……………..

14. Az ajánlat benyújtásának címe
Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. I. emelet

Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az épületbe történő bejutás az átlagosnál
több időt vesz igénybe (Kb. 5-10 perc), a kapuban portaszolgálat működik, ahol adott
esetben a személyazonosságot igazolni kell.

15. Az ajánlattétel nyelve: magyar
Magyar nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:

Helye:
Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. I. emelet

Ideje: 2013. ……………
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti
személyek.
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Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az épületbe történő bejutás az átlagosnál
több időt vesz igénybe (Kb. 5-10 perc), a kapuban portaszolgálat működik, ahol adott
esetben a személyazonosságot igazolni kell.

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve. Az ajánlati
kötöttség időtartama annak kezdetétől (a tárgyalások befejezésétől) számított harminc nap.

18. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a teljes nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a minden késedelemmel érintett
napra vonatkozóan.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a. A 30 napot meghaladó
késedelmet ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti.

19. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 jelű pályázat.

20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

A tárgyalás szabályai: Ajánlatkérő az ajánlati árról fog tárgyalni. Az
ajánlattevőkkel ajánlatkérő két tárgyalási fordulót tart. Az első fordulóban közösen tárgyal
valamennyi olyan ajánlattevővel, akiket a Kbt. 93. § (2) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően a tárgyalások megkezdését megelőzően nem nyilvánított érvénytelennek, majd a
második körben – az első tárgyalási forduló lezárását követő egy órával – az első tárgyalási
fordulóban részt vevő ajánlattevőkkel ajánlattevőnként külön-külön tárgyal, az ajánlattevők
neve szerinti ABC sorrendben. Az ajánlattevők az első és a második fordulóban is, egy
alkalommal módosítják ajánlatukat. Az ajánlat módosítása kötelező, és csak a korábbi
megajánlásához képest kedvezőbb ajánlat tehető. Az ajánlati kötöttség a végső ajánlatra áll
be, melyet a második fordulóban, az egyéni tárgyalás során kell írásban előterjeszteni.

21. Az első tárgyalás időpontja:
2013. ………………….
Helye: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. I. emelet.

Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az épületbe történő bejutás az átlagosnál
több időt vesz igénybe (Kb. 5-10 perc), a kapuban portaszolgálat működik, ahol adott
esetben a személyazonosságot igazolni kell.

22. Egyéb információk, csatolandó iratok, dokumentumok:

22.1. Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § alapján biztosítja.

22.2. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa, amely minden részszempont esetében azonos:
-
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A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok
közötti pontszámot:

-

22.3. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [72. § (1) bekezdés] a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2)
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.

22.4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi-, gazdasági-, valamint
műszaki-, illetve szakmai alkalmassági feltételek a P.1., és az M.1. és M.2. pont tekintetében
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak.

22.5. A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint az ajánlatot a felhívásban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie, és egy eredeti és három másolati
példányban benyújtania. Ezen felül a teljes ajánlatot pdf formátumban DVD-n is be kell
nyújtani 1 példányban. Az ajánlatok bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti
példány alapján történik.

22.6. Ajánlattevőnek az ajánlatában az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett a Kbt.
60. § (5) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.

22.7. Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése 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.

22.8. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

22.9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet, és az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlatot, a nyilatkozatokat aláíró
cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát.

22.10. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alábbiakra:
A Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban -
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében
a) nem nyújthat be másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
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c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja.

22.11. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy mennyiben 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
Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését
észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó
szabályai szerint jelezéssel él a Gazdasági Versenyhivatal felé.

22.13. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő
átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati 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.

22.14. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen vagy
részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt
dokumentum stb. 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 (teljes szöveghűségéről) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője írásban nyilatkozzék

22.15. Ajánlatkérő a pályázat során tett fenntarthatósági vállalásokra tekintettel előírja, hogy a
nyertes ajánlattevőnek:

 A fenntarthatósági elveket követve az utazással kapcsolatos környezetszennyezést a
minimálisra kell szorítani,

 a szerződés teljesítése során a kommunikációt mind a kedvezményezettel, mind egyéb
érintett harmadik féllel, mindenekelőtt, és elsősorban elektronikus úton, azaz e-mail,
vagy telefon útján kell biztosítani, nem pedig papír alapú kommunikációval,

 a szerződés teljesítése során a papír alapú kommunikációban az újrahasznosított papírt
kell preferálni.

22.16. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a lebonyolító Lucsik és Társa
Kft. székhelyén (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) portaszolgálat működik, az
irodaházba történő bejutás több percet is igénybe vehet.

22.17. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.

22.18. Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2013……………….

22. 19. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013……………………..

22.20. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:……………………..
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
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A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban Ajánlatkérő)

Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-
2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés

módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv

készítésére

elnevezésű szerződésre ezúton kér ajánlatokat.

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltakat, a
Dokumentáció az Ajánlattételi Felhívással együtt kezelendő.
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi CVIII.
törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési
eljáráshoz elkészített Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció (a továbbiakban együtt:
ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban
megadott műszaki előírásoknak.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati
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
ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek.

1.2 Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem
tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlati eljárás lefolyásától vagy
kimenetelétől.

1.3 Az Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat és terveket
bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki
nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő
számára a feladatok egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett
békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.

Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint
az abban leírt feladatok elvégzése céljára.

2. A SZOLGÁLTATÁS ISMERTETÉSE

A teljesítés során alkalmazandó szabványok:
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Ajánlatkérő a szolgáltatások vonatkozásában nem alkalmaz szabványra történő hivatkozást,
tekintettel arra, hogy a jelenleg ismert szabványok nem tartalmaznak a beszerzés tárgyára
vonatkozó, a megfelelőség megállapítására irányuló leírást.

Elvégzendő feladatok:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú
projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítése,
és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelése,
valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése

Mennyisége:

1. A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti a KEOP-beruházásban
megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésének elkészítése
(közművagyon – értékelési szakvélemény) (1 pld. nyomtatott, egy pld. elektronikus
formában).

2. Objektum szintű tételes eszköz illetve vagyonleltár készítése a mindenkor hatályos
végrehajtási rendeletek szerint (1 pld. elektronikus formában).

3. A vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése. A költség-haszon elemzés
módosításának előkészítése (input adatok beszerzése, előállítása, javaslat a CBA számítás
módosítására) a mindenkori hatályos KEOP-útmutató szerint, valamint annak egyeztetése és
elfogadtatása a KSZ-szel (1 pld. elektronikus formában)

A megvalósítási munkák nettó összköltsége a Támogatási Szerződés szerint:
………………………………… Ft.

A feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció tartalmazza.
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3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ebben az esetén elegendő, ha az
ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli
ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem
kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, a közös ajánlatban 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 konzorciumi
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 konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő

korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további
Kbt. szerinti eljárásokban 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 igénylését követően a kifizetés megtörténhet;

e) tartalmazza valamennyi konzorciumi 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.
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B. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

4. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

4.1 Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll:

1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
Útmutató az ajánlattevőknek
Minősítési formanyomtatványok

2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

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

5. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

5.1. A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, átláthatósága
és nyilvánossága elvének megfelelően az Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ adni!

Ajánlattevő felelőssége, hogy az írásban feltett kérdések idejében megérkezzenek az
Ajánlatkérőhöz.

Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb
három nappal küldi meg írásban egyidejűleg minden ajánlattevőnek. Ha a kiegészítő
tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző harmadik napnál később
nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a
tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.

Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax és email-elérhetőséget adjon meg,
amelyek a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmasak. Ugyancsak a
ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az
arra jogosulthoz kerüljön.

5.2. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg,
írásban telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetett telefaxszámra

5.3. A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.

5.4. 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
ajánlati dokumentáció részévé válnak.
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C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI
KÖVETELMÉNYEI

6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció
valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az
Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha
a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlati Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció
feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után.

7. AZ AJÁNLAT NYELVE

Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával)
és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott
levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.

8. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

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

Oldalszám

Tartalomjegyzék
Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva

Felolvasólap (1 sz. minősítési formanyomtatvány)

Ajánlati nyilatkozat (2. sz. minősítési formanyomtatvány)

Ajánlattevői nyilatkozat (3. sz. minősítési formanyomtatvány)

Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok

Az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű Cégkivonat
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben a
cég valamely adata módosítás alatt van)

Aláírási címpéldány(ok)
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.
Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat.

Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó.
Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra
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Oldalszám

tekintettel aláírt hatályos megállapodása

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében (4. sz.
minősítési formanyomtatvány)

Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)
pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában a 10. § szerint kell eljárnia.

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági
alkalmasság igazolására

Nyilatkozat (7. sz. minősítési formanyomtatvány)
A nettó árbevételről az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint a Kr.
14.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében.

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a műszaki, ill. szakmai
alkalmasság igazolására

Nyilatkozat, illetve igazolások (5. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kr. 15.§ (3) a) tekintetében a 16. § (5) bekezdése szerint

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (6. sz. minősítési
formanyomtatvány)

A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (8. sz.
minősítési formanyomtatvány)

Egyéb dokumentumok
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (9. sz. minősítési
formanyomtatvány)

9. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT
Többváltozatú ajánlat nem adható.

10. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

10.1. A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén
pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az Ajánlattevőre,
akkor az Ajánlati dokumentáció Kötelező tartalomjegyzékében az oldalszám helyén az alábbi
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szöveget kérjük feltüntetni: “Nem vonatkozik (ránk)” A minősítési formanyomtatványok
aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel.

10.2. Az Ajánlattevőnek egy eredeti és három másolati példányban kell elkészítenie az
ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "Eredeti” vagy
"Másolat". Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó.
Ezen felül a teljes ajánlatot pdf formátumban DVD-n is be kell nyújtani 1 példányban.

11. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE

11.1 Az Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan
csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.
Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:

„Fegyvernek - Ajánlat a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 projekt vagyonértékelési
feladatainak ellátására”

„Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!”

11.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem
vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.

12. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE

12.1 Ajánlatot csak azok az Ajánlattevők nyújthatnak be, akiknek az Ajánlatkérési
dokumentáció megküldésre került. (Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor
elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt). Az Ajánlatokat
személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az Ajánlati felhívásban
megadott időpontig az ott megadott címre. A postai kézbesítés esetleges késedelmével
kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli.

13. Formai követelmények

13.1. Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint
kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia.

13.2. Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” vagy a „MÁSOLAT”
feliratnak értelemszerűen.

13.3 Az ajánlatokat a kért darabszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan
elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani.

13.4 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.
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13.5 Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni
kell, hogy az az eredeti vagy valamely másolati példány része. Ez esetben a másolati példányokat
sorszámmal (1., 2., 3.) kell ellátni.

13.6 Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot
együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
- 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.

D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

14. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL

Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel az
Ajánlati felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen.
Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezése értelmében részt vehet az
ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott személyek, valamint – a Kbt. 62. § (2)
bekezdése alapján – a közreműködő szervezet (EK) képviselői, valamint az NFÜ
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) képviselői.

15. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Az ajánlatok értékelésének szempontja:
Az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő az alábbi értékelési
szempontok alapján értékeli az ajánlatokat, a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálja el.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):

Az ajánlati árat egy összegben, nettó módon, forintban kell megadni. Az ajánlati árnak
fedeznie kell a teljesítés időtartama alatt valamennyi feladat elvégzését, ide értve a
teljesítéssel kapcsolatban felmerülő munkabéreket, megbízási díjakat, járulékokat, utazási,
szállás, kommunikációs és egyéb olyan költségeket, melyek a szerződés szerinti teljesítéshez
szükségesek.

A legalacsonyabb megajánlás a legjobb.

Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a
teljesítési kötelezettség alól.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. § rendelkezéseire:
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(1) Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi
ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell.
(2) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni
az ajánlati elemek megalapozottságáról, teljesíthetőségéről, ennek során az ajánlattevőtől
írásban tájékoztatást kérhet a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.
(3) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást.

Ha az ajánlatkérő 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 vizsgálatakor, az Ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi
Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlatban
található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire
adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.

16. KAPCSOLATTARTÁS

Az ajánlati nyilatkozatban 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 e-mail címre, vagy faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres
elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén
valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

17. 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 tájékoztatás
kérhető:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.
Tel.: 06 (56) 505-900
Fax.: 06 (56) 505-909
E-mail: titkarsag@jnszmkh.hu

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága
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4029 Debrecen, Faraktár u. 29/C
Tel.: 52/517-200
Fax.: 52/517-200

Közép- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
5002 Szolnok, Pf. 25
6701 Szeged, Pf.: 1048.
Tel: 06/ 56 / 523 423
Fax: 06/ 56 / 343 768
E-mail: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
Web: http://www.kotiktvf.kvvm.hu/ ; http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/Web:
http://atiktvf.zoldhatosag.hu
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK
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1. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Felolvasólap

Ajánlattevő neve1:
Kapcsolattartó neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

Az ajánlat tárgya:

Értékelési szempont:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):

……………………………..,- Ft

Kelt:

………………………………

TP

1
PT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt

ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét
(lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.
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2. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Ajánlati nyilatkozat

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 közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést
megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban
lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig szerződésszerűen teljesítjük:

A kért ellenszolgáltatás: …………………………………………………..Ft

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

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

4. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük
az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot
megtenni.
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3.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

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. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés
alapjául.
2. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 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.
3. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk,
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani,
akiket jelen részvételi jelentkezésünkben megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
4. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján, hogy a szerződés alábbi részeinek
teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, az alábbi százalékos aránynak
megfelelően:

A közbeszerzés azon részei,
amellyel összefüggésben
alvállalkozót kívánunk

igénybe venni

Az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt 10%
feletti alvállalkozók neve,

címe, adószáma

A közbeszerzésnek az
a százalékos aránya,

amelynek
teljesítésében a

megjelölt alvállalkozók
közre fognak működni

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

Kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet

Az alkalmassági követelmény, amelynek igazolása
érdekében a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására (is)

támaszkodunk
(a részvételi felhívás vonatkozó pontjának

megjelölésével)
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6. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az Jelentkező kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak2 minősül.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot
megtenni.

2 A nem kívánt szöveg törlendő!
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4.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat kizáró okokról

Alulírott …………… társaság (Ajánlattevő), melyet képvisel: ………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

I.
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a
továbbiakban: Kbt.) foglalt, az ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró okok.

II.
II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
II/3. Cégünket semmiféle tőzsdén nem jegyzik.
(A megfelelő II/1., II/2., vagy II/3. pont aláhúzandó!)

(A II/1., vagy a II/3. pont választása esetén, vagyis, ha az ajánlattevőt nem jegyzik
szabályozott tőzsdén, akkor vagy a III/1. vagy a III/2. pont szerinti nyilatkozatot meg
kell tenni!)

III.
III/1. 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 neve és állandó lakóhelye:
Név Állandó lakóhely

III/2. Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonos társaságunkban nincsen.

III/3.
a.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § j) pontja tekintetében nyilatkozunk a Kbt. 56. §
(2) bekezdésére vonatkozóan arról, hogy van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az
alábbiakban nevezzük meg:

Név:
Székhely (cím):

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56.
§ (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

vagy

b.) Nem releváns ajánlattevő tekintetében.
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IV.
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56-57. § szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót.
vagy
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót.

V.
Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56-57. §
szerinti kizáró okok hatálya alá.
vagy
Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet.

VI.
Kbt. 56. § (2) bekezdéssel kapcsolatban nyilatkozom:

Van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik;

Ezen szervezet megjelölése:………………………………….

Fenti szervezet tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem
állnak fenn.

vagy

Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.

Kelt:
………………………………

cégszerű aláírás
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5. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az
alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:

A szerződés teljesítésekor
betöltendő munkakör3:

Név: Képzettség,
jogosultság:

Az önéletrajz
oldalszáma az

ajánlatban

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

3
Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre

vonatkozó része alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!
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6.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:………………

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, munkakör ismertetése

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése,
időpontjai (-tól, -ig)

Ellátott funkciók, feladatok és beosztások
ismertetése

NYELVISMERET
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)
Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás

Szakmai testületi tagság:
Egyéb képességek:
Szakértelem:

Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… részvételre jelentkező által ajánlott ………………
szakértő részt veszek a ……………… közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az
ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett
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időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat
benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt:

………………………………
szakértő aláírása
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7.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról

Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet4 a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően
kijelentem, hogy a teljes nettó árbevételünk (teljes forgalom) az utolsó három lezárt
üzleti évben az alábbi összeg volt:

Az utolsó 3 lezárt üzleti
év

Teljes nettó árbevétel (forgalom)
HUF

1.
2.
3.
4. Átlag ((1.+2.+3.)/3):

kijelentem, hogy
a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünk az utolsó 3 lezárt üzleti évben az
alábbi összeg volt:

Az utolsó 3 lezárt üzleti
év

A közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel
(forgalom)
HUF

1.
2.
3.
4. Átlag ((1.+2.+3.)/3):

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

4 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel
teljesítéséhez.
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8. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) bekezdése alapján

Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
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 ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint].

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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9.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról

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

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

2.KÖTET

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Vállalkozási szerződés Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-
2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés

módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv

készítésére

amely létrejött

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

(székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. adószám:…….,
képviseli: …………………… )

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

és

[*]
(székhely: [*]; cjsz.: [*]; adószám: [*];

vagy természetes személy esetén állandó lakcím: [*]; értesítési cím: [*],
anyja neve: [*]; adóazonosító jel: [*])

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:
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1. A szerződés tárgya:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata KEOP. 1.2.0./09-11-2011-0052 azonosítószámú
projekt megvalósításához kapcsolódó költség – haszon elemzés módosításának előkészítése,
és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelése,
valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése

2. A szerződés keretében a Vállalkozó vállalja:

Vállalkozó a feladatok megvalósítása érdekében, a szakembertől elvárható gondossággal, az
alábbiakat köteles ellátni:

1. A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti a KEOP-beruházásban
megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésének elkészítése
(közművagyon – értékelési szakvélemény) (1 pld. nyomtatott, egy pld. elektronikus
formában).

2. Objektum szintű tételes eszköz illetve vagyonleltár készítése a mindenkor hatályos
végrehajtási rendeletek szerint (1 pld. elektronikus formában).
3. A vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítése. A költség-haszon elemzés
módosításának előkészítése (input adatok beszerzése, előállítása, javaslat a CBA számítás
módosítására) a mindenkori hatályos KEOP-útmutató szerint, valamint annak egyeztetése és
elfogadtatása a KSZ-szel (1 pld. elektronikus formában)

3. A szerződés keretében Megrendelő vállalja:

3.1. Hogy a szerződés aláírását követő 2 napon belül Vállalkozó felé, a munkavégzéshez
szükséges adatokat átadja.

3.2. A határidőre történő teljesítést akadályozó körülmények Vállalkozó tudomására
hozását, a felmerülést követő 3 napon belül.

3.3. Egy kapcsolattartó személy rendelkezésre bocsátását, aki a munkavégzés során a
Megrendelő által nyújtandó alapadatokat, információkat szolgáltatja, és gondoskodik
olyan munkabeosztásáról, ami a szerződés tárgyát képező feladatok határidőre
történő teljesítését lehetővé teszi.

4. A munkavégzés ütemezése, a teljesítés határideje:

Jelen szerződés a felek között határozott időre jön létre úgy, hogy a szerződés
teljesítésének kezdő napja a szerződés aláírásának a napja.

A feladatok elvégzésének határideje: 120 nap
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

5. Alvállalkozó alkalmazása:
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A szerződésben vállalt munkák elvégzéséhez Vállalkozó alvállalkozókat is igénybe
vehet, akik munkájáért Vállalkozó úgy felel, mintha azokat maga végezte volna el.

6. Vállalkozó díjazása, fizetési feltétételek:

Vállalkozó a szerződést aláírt dokumentáció szállításával teljesíti, mely postázással, vagy
átvételi elismervény ellenében való átadással történik.

Vállalkozót a fent meghatározott feladatok elvégzéséért vállalkozási díj illeti meg.

A vállalkozási díj mértéke: nettó ………….....,.Ft + ÁFA, amely fedezetet nyújt a
Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos összes költségére.

A vállalkozási díj fizetésének módja:

Megrendelő előleget nem fizet.
Jelen szerződésben megjelölt vállalkozási díj összegének finanszírozása 84,004624%-os
támogatási intenzitással EU támogatásból és költségvetési támogatásból valamint
15,995376%-a pedig önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.
Megrendelő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130. § előírásainak megfelelően, a számla
kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással teljesíti. Amennyiben a
Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe az ellenszolgáltatás teljesítése a
306/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. §-ban foglalt előírásoknak megfelelően történik.

A Kbt. 130-131 §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek
erről nem vagy eltérően állapodtak meg.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §;
4/2011. (I.28.) Kormányrendelet;

A kiállított számla késedelmes kiegyenlítése esetén Megrendelő köteles Vállalkozó
részére megfizetni a Ptk. szerint érvényes késedelmi kamatot, a törvényben foglalt
feltételek szerint.

Késedelmi kötbér: a teljes nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a minden késedelemmel
érintett napra vonatkozóan, azaz …………………. Ft.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a. A 30 napot meghaladó
késedelmet ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti.

Meghiúsulási kötbér: esedékes, ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, vagy
feladatainak ellátását 30 napot meghaladóan, neki felróható okból szünetelteti. Mértéke
…………………. Ft..

7. A szerződés hatálya és megszűnése:
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A szerződés, csak a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetben módosítható.

Felek e szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal,
írásban felmondhatják. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem
kizárólagosan, ha

7.1. Bármelyik fél, saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei
teljesítésével ismételten késedelembe esik,

7.2. Vállalkozó vagy alvállalkozója megsérti a titoktartási kötelezettséget,

7.3. Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint
teljesíti,

7.4. Megrendelő hibájából a teljesítés ellehetetlenül,

7.5. Megrendelő az adatszolgáltatási határidőket saját hibájából ismételten nem tartja be,

7.6. Megrendelő az általa a munkavégzéshez szolgáltatandó anyagokat olyan késve adja
át, mely lehetetlenné teszi az egyes munkarészek határidőre történő elvégzését.

Ha a Vállalkozó hibájából szerződésszegésre kerül sor, a Vállalkozó vállalkozási
díjra nem jogosult, és köteles a már kifizetett vállalkozási díj, jelen szerződés
megszűnését követő 15 napon belüli, Megrendelőnek történő visszafizetésére.

Bármely érdekelt hatóság esetleges késedelme miatt bekövetkező Vállalkozói
késedelem esetén, a szerződésszegés szabályai nem alkalmazandók.

A Vállalkozó a szerződést a teljesítési határidő előtt azonnali hatállyal jogosult
felmondani, ha a megrendelő

- közbenső intézkedései, adatszolgáltatási vagy utasításadási kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, és ez, vagy a megrendelő érdekkörében
felmerült egyéb körülmény a tervezést akadályozza,

- a munkát bármely oknál fogva felfüggeszti (leállítja) és ez az állapot a
Vállalkozó érdekkörébe nem tartozó okok miatt 60 napnál tovább tart. A 60
napos időtartam számításánál a szerződés hatálya alatti valamennyi esetleges
felfüggesztés tartamát össze kell számítani.

8. Szerzői jog

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján szolgáltatott
dokumentáción Megrendelő területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.

9. Egyéb rendelkezések

Megrendelő hozzájárul, hogy a szerződés aláírását követően Vállalkozó a Megrendelő
nevét, a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza.
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Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat tárgyalások
útján kell megoldani. Ennek sikertelensége esetére felek kikötik a Megrendelő székhelye
szerint illetékes rendes bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. Jelen szerződés
által nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezéseit kell alkalmazni.

Szerződő felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy
képviseletben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak
aláírni.

Szerződő felek a jelen okiratban szövegezett szerződést, annak elolvasása és együttes
értelmezése után írták alá. Ez a szerződés 4 oldalból és egy mellékletből (feladat-
meghatározás) áll, 6 eredeti példányban készült, melyből 4 aláírt példány a Megrendelőt,
2 pedig a Vállalkozót illet.

Fegyvernek, 2013. Fegyvernek, 2013.

………………………………………….. ……………………………………
elnök ügyvezető

Ellenjegyezte:
……………………………….

………………….
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1. számú melléklet

Nyilatkozat fenntarthatósági vállalásokra vonatkozóan

A(z) …………………. képviseletében …………… ügyvezető a „KEOP-1.2.0/09-11-2011-
0052 jelű pályázat vagyonértékelési feladatainak teljes körű ellátására“ kiválasztott
vállalkozóként – e nyilatkozat megtételével – tudomásul veszem, hogy a szakmai feladatok,
azok maradéktalan ellátása mellett akkor tekinthetők elvégzettnek, ha a Kft. az alábbi
fenntarthatósági vállalásoknak is eleget tesz:

 A fenntarthatósági elveket követve az utazással kapcsolatos környezetszennyezést a
minimálisra szorítjuk,

 vállaljuk, hogy a szerződés vállalt teljesítése során a kommunikációt mind a
kedvezményezettel, mind egyéb érintett harmadik féllel, mindenekelőtt, és elsősorban
elektronikus úton, azaz e-mail, vagy telefon útján biztosítjuk, nem pedig papír alapú
kommunikációval,

 vállaljuk, hogy a szerződés teljesítése során a fizikailag előállítandó dokumentumokat
újrahasznosított papíron adjuk át Megbízónak, illetve a papír alapú kommunikációban
az újrahasznosított papírt fogjuk preferálni.

Fegyvernek, 2013. ………………

……………………….
cégszerű aláírás



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 21-ei rendkívüli
ülésére képviselői indítvány benyújtása a középületek és közterületek nemzeti ünnepen
történő fellobogózásáról szóló 31/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jobbik Magyarország Mozgalom Fegyverneki Helyi Szervezete nevében Papp Róbert
Tamás önkormányzati képviselő képviselői indítványt nyújtott be, amelyben javasolja, hogy a
Polgármesteri Hivatal (Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) épületére tűzzék ki a székely
zászlót a mellékelt beadványban említettek miatt. A vele együtt elkészített rendelet-tervezetet
az alábbiak szerint terjesztjük a képviselő-testület elé.

Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
……../2013.(……) rendelet-tervezete

a középületek és a közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról szóló
31/2012.(VI.01.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bek.
szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bek. a/ pontja és a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
Törvény 7. § (6) bekezdés alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet kiegészül az alábbi 3/A. §-sal:

„3. § A Községházára (Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) 2013. február 22-től
2013. december 31-ig terjedő időszakra ki kell tűzni a székelyzászlót.”

2. § Ez a rendelet 2013. február 22-én lép hatályba.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző



M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött egyrészről:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Székhelye: 5231 Felszabadulás út 171.
Adószáma: 15736534-2-16
Bankszámlaszáma: 11745066-15409993- 00000000
Képviseli: Tatár László polgármester

a továbbiakban Megbízó,

másrészről:

LUCSIK ÉS TÁRSA TANÁCSADÓI, OKTATÓI, KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓI KFT.
1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Adószám: 13233640-2-42
Raiffeisen Bank Rt.: 12010628-00105411-00100007;
Tel: 06/1/374-0111
Fax: 06/1/413-0989,
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu;
képviseli: Lucsik János ügyvezető igazgató, Dr. Mrovcza Péter ügyvezető igazgató

a továbbiakban Megbízott, a továbbiakban együtt Felek között, az alábbi helyen és
időpontban.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott jár el a „Települési szennyvíztisztító telep
bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052
azonosítószámú projekt keretein belül, mint Megbízó közbeszerzési tanácsadója.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott külön ellenszolgáltatás nélkül elvégzi a
projekt megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére
és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére vonatkozó
szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását.

A Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolód díjak a Megbízót
terhelik. Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megbízót, 2
példány a Megbízottat illeti meg.

Fegyvernek, 2013. február 12.

Megbízó Megbízott
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási
szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok

ellátása tárgyú meghívásos közbeszerzési eljáráshoz

Fegyvernek, 2013.
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EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

Postai cím: Felszabadulás út 171.
Város/Község: Fegyvernek Postai

irányítószám:
5231

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tatár László polgármester

Telefon: + 36 56556010

E-mail: hivatal@fegyvernek.hu Fax: +36 56556011

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási

ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I

mellékletet

A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II
mellékletet

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási

ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III

mellékletet
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I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

Minisztérium vagy egyéb nemzeti
vagy szövetségi hatóság, valamint
regionális és helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy

nemzetközi szervezet
Egyéb (nevezze meg):

Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Megbízási szerződés „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatásmegrendelés

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória 12

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a 2004/18/EK
irányelv II. mellékletében)

A teljesítés helye A teljesítés helye
NUTS-kód •••••

A teljesítés helye
Jász – Nagykun - Szolnok
megye

NUTS-kód HU-322

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer
(DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
létszáma ••• VAGY, adott esetben, maximális
létszáma •••

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: •• vagy hónap(ok)ban: •••
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Megbízási szerződés „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 71.30.00.00-1 ••••-• ••••-•

További
tárgy(ak)

71.31.00.00-4
71.52.00.00-9
71.31.80.00-0
71.63.10.00-0
71.63.13.00-3

••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre egy vagy több részre valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
igen nem



6

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki,
műszaki ellenőri feladatok ellátása

A kivitelezés főbb műszaki paraméterei:

Szennyvíz elvezetés részletes adatai, amely a FIDIC PIROS KÖNYV (FIDIC Általános
Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és
mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás) szerint valósítandó meg:

Szennyvízelvezetés vezetékek, öblözetek szerint:
I. számú öblözet:

- csatorna hossza: 3 244 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 35 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 36 db
- házi bekötések száma: 185 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 2 551 m (NA 160 KG-PVC)

II. számú öblözet:
- csatorna hossza: 7 142 m
- tervezett átemelők száma: 2 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 91 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 73 db
- házi bekötések száma: 407 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 3 896 m (NA 160 KG-PVC)

III. számú öblözet:
- csatorna hossza: 9 682 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 115 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 116 db
- házi bekötések száma: 532 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 5 976 m (NA 160 KG-PVC)

IV. számú öblözet:
- csatorna hossza: 4 793 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 65 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 49 db
- házi bekötések száma: 245 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 906 m (NA 160 KG-PVC)

V. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 174 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 27 db
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- tervezett tisztítóidomok száma: 25 db
- házi bekötések száma: 95 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 765 m (NA 160 KG-PVC)

VI. számú öblözet:
- csatorna hossza: 5 731 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 61 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 60 db
- házi bekötések száma: 327 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 2 748 m (NA 160 KG-PVC)

VII. számú öblözet:
- csatorna hossza: 4 108 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 51 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 44 db
- házi bekötések száma: 204 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 578 m (NA 160 KG-PVC)

VIII. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 704 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 38 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 32 db
- házi bekötések száma: 116 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1017 m (NA 160 KG-PVC)

IX. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 581 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 37 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 28 db
- házi bekötések száma: 101 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1220 m (NA 160 KG-PVC)

X. számú öblözet:
- csatorna hossza: 3 398 m
- tervezett átemelők száma: 5 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 42 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 40 db
- házi bekötések száma: 138 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 334 m (NA 160 KG-PVC)

XI. számú öblözet:
- csatorna hossza: 269 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 4 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 2 db
- házi bekötések száma: 14 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 106,1 m (NA 160 KG-PVC)
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Tervezett gravitációs csatorna mindösszesen:
- hossza: 45 827 m
- átemelők száma: 16 db (11 + 5 db)
- tisztítóaknák száma: 566 db
- tisztítóidomok száma: 505 db
- Házi bekötések.2 364 db

- Átemelők: a beépítésre kerülő szivattyúk típusa: WILO FA
- Házi beemelők
- Szennyvíztisztító telep vízellátását biztosító vezeték: jele: NY-VÍZ; 2658,26 m; anyaga: NA

90 KPE
- Közút keresztezések

Tervezett nyomóvezetékek:
- Házi beemelők (5 db) nyomóvezetéke (NA 75 KPE) összes hossz: 831 m
- Közterületi átemelők (11 db) nyomóvezetékei összes hossz:

NA 90 KPE: 2846 m
NA 110 KPE: 715 m
NA 200 KPE: 2969 m

Összes nyomóvezeték hossz: 7361 m
(külterületi szakasz: 2746 m; belterületi szakasz: 4615 m)

Szennyvíz tisztítás részletes adatai, amely a FIDIC SÁRGA KÖNYV (FIDIC Általános
Feltételek (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és
mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) szerint
valósítandó meg:

Tervezési értékek a szennyvíztisztító telepre:
 hidraulikai kapacitás: 600 m3/d (492 m3/d csatornán érkező + 108 m3/d szippantott),
 óracsúcs szennyvízmennyiség: 60 m3/h,
 óracsúcs tényező: 1/10,
 biológiai kapacitása: 7379 LE.

A tervezett szennyvíztisztító telep kialakítása
A tervezett új szennyvíztisztító telep egységei:
- szippantott szennyvízfogadó, mészbekeverő, előülepítő, kiegyenlítő medence (meglévő),
- gépi rács, megkerülő kézi ráccsal (új),
- levegőztetett homok- és zsírfogó műtárgy, 2 párhuzamos (új),
- SBR biológiai műtárgyak 3 párhuzamos sorral (új),
- fertőtlenítés (új),
- iszapsűrítő, 2 db (új),
- iszapvíztelenítés víztelenítő centrifugával (új),
- iszaptároló (új),
- telepi szennyvízátemelő (új),
- Off-line kiegyenlítő és havária medence (a meglévő biológiai műtárgyból kialakítva)

A szennyvíztisztító telep építése a FIDIC SÁRGA KÖNYV, míg a szennyvízcsatorna hálózat
építése a FIDIC PIROS KÖNYV szerződéses rendszerére épülő generálkivitelezői szerződés
alapján történik.
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Az elvégzendő FŐBB feladatok:

A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre
meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök
szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában.
Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését
átlátható módon végezni.

A Megbízott köteles ellenőrizni:
 a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek, vonatkozó

jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét,
 a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás, valamint a

teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását,
 a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási szerződésnek és a

jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
 az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a vállalkozási

szerződésben foglaltak szerint.

A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:

A kivitelezés időszakában:
 kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozóknak;
 hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
 munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;
 a vállalkozók által készített és benyújtott építési (kiviteli) tervek átvizsgálása, ellenőrzése és

észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való
felterjesztése a Megbízónak.

Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:
 az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó

dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
 köteles gondoskodni az építési munkák napi gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési

helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen
Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;

 a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági
engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése,
mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele;

 köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától
függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszélés)
összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő
problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében.
Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv
készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére
bocsátani;

 az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések előírt időn
belüli megírása;

 a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása;
 az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése;
 a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
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 együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által felkért
szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik és indokolt kívánságaik közlése és
képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;

 a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA
KÖNYV 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok
intézése és jóváhagyása a Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói
követelésekhez és a Szerződés módosításához című dokumentum alapján;

 közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában.

Koordináció:
 a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az összehangolása,

bonyolítása;
 valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági

kérdések ellenőrzése.

Elszámolások, jelentések valamennyi szerződésre vonatkozóan:
 a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi

megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolás);
 az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések

lefolytatása.
 a kivitelezés végleges pénzügyi elszámolásának elkészítése a Mérnök feladata

Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása:
 a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi

érdekelt és érintett fél meghívása;
 a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok

ellenőrzése és felügyelete;
 a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
 a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel

kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
 a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a

javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
 nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti

átadás-átvételi igazolás (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 10.1 pontja)
kibocsátásával, valamint – szállítási szerződések esetében – az ott meghatározottak alapján.

A kivitelezési szakasz lezárása:
 a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
 a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
 a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás működtetése;
 a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
 a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak.

A jótállási időszak alatt (legfeljebb 60 hónap) és annak végén:
 az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; az előírt

időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az üzemeltetőtől kapott
hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok
kijavíttatása;

 A FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 11.9 pontja, valamint a szállítási szerződés
szerinti teljesítési igazolás kiadása.
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A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:
 együttműködik a PR-tanácsadóval;
 tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR-tanácsadó sajtó-, illetve egyéb

tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
 megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR-tanácsadó

elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat;
 kérésre tájékoztatja a PR-tanácsadót a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer működéséről,

alapelveiről stb.;
 a PR-tanácsadó által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján ellenőrzi;
 lehetővé teszi, hogy a PR-tanácsadó a Projekt helyszínén filmet forgasson, fotózzon a tájékoztató

anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez stb.;
 részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt napokon és egyéb

rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.

Egyéb feladatok:
 adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések

előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére,
felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya vagy az Európai Bizottság illetékes
szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a
Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé
továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;

 a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője
haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;

 A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes környezetvédelmi
hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából
releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel;

 a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások
folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása.

A részletes feladatleírást a részvételi dokumentáció tartalmazza.
A jelen szolgáltatás becsült értéke: nettó 70.000.000.- HUF

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónapokban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): ••• vagy: ••• és ••• között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: 33 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés ••/••/•••• (nap/hó/év)

befejezés ••/••/•••• (nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
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III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

A késedelmi kötbér mértéke napi 50.000,-Ft, amely naptári napokra vonatkozóan értendő.
Megbízó legfeljebb a késedelem kezdetétől számított 30 naptári napra jogosult késedelmi kötbér
érvényesítésére, így a késedelmi kötbér mértékének felső határa 1.500.000,-Ft. Esedékes minden a
szerződésben előírt határidő, valamint a kivitelezési szerződésekben alkalmazott FIDIC Szerződéses
Feltételekben a Mérnök munkájához rendelt időtartamok határidejéhez képesti késedelmes teljesítés
esetében. A 30 naptári napot meghaladó késedelmet ajánlatkérő a szerződés meghiúsulásának tekinti.

A meghiúsulási kötbér mértéke minimum 500.000,-Ft, ajánlatkérő ettől kedvezőbb megajánlást
elfogad. Akkor alkalmazandó, ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, vagy feladatainak
ellátását 30 napot meghaladóan, neki felróható okból szünetelteti.

Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként az előleggel
azonos mértékű biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő azzal, hogy az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011
(I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg-
biztosítékot az előleg kifizetésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlattevőként szerződő fél választása
szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi
tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a
szállítói előleg biztosítékaként. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak
abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván.
A Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő
rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít szállítói előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a Megbízási díj 30
%-a. Az előleg kifizetése a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdés (1e) – (1g) pontjában foglaltak
szerint történik.

Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti
előlegbiztosíték teljesítése. A felvett előleget egyenlő részletekben, a benyújtásra kerülő résszámlák és
a végszámla összegéből kell levonni.
A biztosítékot a nyertes ajánlattevő az előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével
köteles közvetlenül a KEOP Közreműködő Szervezet részére benyújtani a Megrendelő egyidejű
értesítése mellett.
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A kifizetések az érintett közreműködő szervezet útján, közvetlen szállítói kifizetéssel, a szerződés 4.
sz. mellékletben foglalt fázis alapú Pénzügyi ütemterv szerint történnek. Kilenc részszámla és
végszámla bocsátható ki, a kifizetés minden esetben szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő
számla alapján, a számlának a Megbízóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül.

A kifizetések a létesítmények fizikai előrehaladása alapján elszámolható díjak alapján történnek. A
számla benyújtásának feltétele a kapcsolódó jelentés Megbízó általi elfogadása. A végszámla
kiállításának/benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel és a Zárójelentés Megbízó
részére történő benyújtása/elfogadása.

Amennyiben jelen mérnök eljárás alapját képező kivitelezés befejezése a tervezettnél későbbi
időpontban valósul meg, úgy nyertes ajánlattevő többlet kifizetési igénnyel nem fordulhat az
ajánlatkérőhöz, ebben az esetben ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 125. § (10) bekezdését a kifizetés
ütemezésének módosítása tekintetében.

A kifizetések során alkalmazni kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-át is.
A Kbt. 130-131.§-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem
vagy eltérően állapodtak meg.

A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő
forrásaiból történik, 84,426726 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 15,573274 %-a
önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a
forint.

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
4/2011. (1.28.) Korm. rendelet
2003. évi XCII. törvény 36/A §

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy(adott esetben)

Nincs lehetőség gazdasági társaság létrehozására.

III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen
nem

(adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
Valamennyi szakember esetében szükséges a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.
Amennyiben a jelentkezésben megjelölt, valamint a teljesítésben részt vevő bármely szakember a
magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkezik, úgy az ajánlattevő a szerződés
teljes időtartama alatt, saját költségén köteles kellő létszámú szaktolmács folyamatos jelenlétét
biztosítani.

A részvételre jelentkezőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik mérnöki tanácsadásra és műszaki
ellenőrzésre vonatkozó környezetirányítási rendszer meglétét igazoló, az Európai Unióban érvényes, a
vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló rendszerekben kibocsátott tanúsítvánnyal (pl. ISO
14001, vagy azzal egyenértékű), vagy a környezetirányítási intézkedés egyéb bizonyítékával vagy
azok biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával, és a szerződés teljesítése során biztosítania
kell az annak megfelelő eljárást.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
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III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1) bekezdésben felsorolt kizáró
okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, akivel szemben a Kbt. 56 § (2) bekezdésben felsorolt
kizáró okok fennállnak.

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában
foglaltak szerinti kizáró okok fennállnak.

A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (2) –
(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a megjelölt kizáró
okok hatálya alá.

A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumok kiállításának napja nem lehet korábbi jelen
részvételi felhívás közzétételének napjánál.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia. A kizáró okok
igazolásával kapcsolatban javasoljuk a következő, Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott útmutatók
figyelembevételét:

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012/58. szám)

Az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők
vonatkozásában:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal
kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési
Értesítő 2012/61. szám).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

P/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a részvételre
jelentkező (közös részvételre jelentkezők) saját
vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának benyújtása (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös
részvételre jelentkezők):

P/1 Ha a letelepedése szerint irányadó számviteli
jogszabálynak megfelelően elkészített utolsó
három lezárt üzleti évi beszámolói alapján az
üzleti eredménye egy évnél több évben negatív
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közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem
szükséges

Ha a részvételre jelentkező (közös részvételre
jelentkezők) számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóval azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló nyilatkozattal
jogosult igazolni, amennyiben működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (mérnöki, és
műszaki ellenőrzési feladatok) származó –
általános forgalmi adó nélkül számított–
árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 50 millió
Ft összeget.

P/2) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt
nyilatkozat a hirdetmény megjelenését megelőző
utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozóan a
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről, és ugyanezen időszakban a
közbeszerzés tárgyából származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
évenként, attól függően, hogy a részvételre
jelentkező (közös részvételre jelentkezők) mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. §
(1) bekezdés d) pontja alapján a részvételi
felhívásban meghatározott szakmai
felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás

Ha a részvételre jelentkező (közös részvételre
jelentkezők) a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát. Az érintett a részvételre

volt.

P/2. Ha a hirdetmény megjelenését megelőző
utolsó három lezárt üzleti év teljes nettó
árbevételének számtani átlaga nem éri el a
60.000.000.- HUF összeget, és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából származó
nettó árbevételének számtani átlaga a szolgáltatás
tárgyában (mérnöki, és műszaki ellenőrzési
feladatok) megjelölt területen nem éri el az
40.000.000.- HUF összeget.

P/3. Ha nem rendelkezik érvényes, a jelen
beszerzés tárgyával egyező tevékenységre
(mérnöki, és műszaki ellenőri feladatok ellátása)
vonatkozó, legalább 50.000.000.- Ft/év
keretösszegű és legalább 5 millió Ft/káresemény
összegű szakmai felelősségbiztosítással. A
felelősségbiztosításnak az ajánlattételi határidő
lejártakor érnényesnek kell lennie.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
a részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek,
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,
elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek a részvételre
jelentkező (közös részvételre jelentkezők)
bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a
jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében
részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására
(is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja alapján a
részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása
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jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.

Valamennyi dokumentumot elegendő másolatban
benyújtani.

során az (5) bekezdés szerint más szervezet
kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott,
más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe fogja venni és ennek
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
során – az a) pontban foglaltakon túl – akkor is,
ha az részvételre jelentkező (közös részvételre
jelentkezők) ajánlatában (részvételi
jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az
ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet
vállal az ajánlatkérő mindazon kárának
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely
más biztosítékok érvényesítésével nem térült
meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/R A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.
§ (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás
feladásától visszafelé számított 3 év
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a
16. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően. A
referenciának tartalmaznia kell továbbá
valamennyi olyan adatot, melyből az előírt
követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.

M/SZ A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a
megnevezése, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetése. Be kell nyújtani a
szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajzát, képzettséget, végzettséget igazoló
dokumentumok másolatát, valamint a
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös
részvételre jelentkezők), ha nem rendelkezik:

M/R A felhívás feladásától visszafelé számított
36 hónapban összesen legalább 2 db Európai
Uniós társfinanszírozással megvalósuló
szennyvízközmű (szennyvízcsatorna és/vagy
szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep
együtt) beruházás Mérnöki és/vagy műszaki
ellenőri tevékenységre vonatkozó pozitív
referenciával, ahol a szerződések összértéke
elérte a nettó 60 millió HUF összeget és
melyek közül:

o legalább az egyik referencia
szennyvízcsatorna és
szennyvíztisztító telep építéséhez
vagy szennyvízcsatorna és
szennyvítisztító telep felújításához
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elektronikus elérési útvonalát. A műszaki
ellenőrök jogosultságát ajánlatkérő ellenőrzi a
nyilvánosan elérhető adatbázisból.

ÉSZREVÉTEL:
A KFF észrevételének 4. pontjában rögzített
elvárás ellentétes a hatályos jogszabályi
előírásokkal.

A Kbt . 63. § (1) bekezdése kifejezetten
előírja: „
„Az ajánlatok elbírálása során az
ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az
ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati
(ajánlattételi) vagy több szakaszból álló
eljárás esetén a részvételi és ajánlattételi
felhívásban, a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott
feltételeknek.”

A Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint
az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
érvénytelen, ha egyéb módon nem felel
meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi
felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

Az építési műszaki ellenőri, valamint a
felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási
jogosultság részletes szabályairól szóló
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
alapján felelős műszaki ellenőri
tevékenység a szakmagyakorlási
tevékenység engedélyezését, az ahhoz
kapcsolódó jogosultság megszerzését
követően végezhető, tehát a műszaki
ellenőr szakemberek jogosultságának
megléte jogszabályban rögzített
követelmény, így annak ellenőrzésétől az
ajánlatkérő nem tekinthet el.

M/T A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 17.
§ (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi
vezetési rendszereknek való megfelelőségre
vonatkozó, független szervezet által kiállított
tanúsítvány benyújtása, vagy az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó egyenértékű tanúsítvány, vagy a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés i) pontjára tekintettel az egyenértékű

vagy szennyvízcsatorna és
szennyvíztisztító telep kapacitás
bővítéséhez kapcsolódó mérnöki
és/vagy műszaki ellenőri
tevékenységre vonatkozott

o legalább az egyik referencia legalább
20.000 fm csatorna építéséhez
kapcsolódó mérnöki és/vagy műszaki
ellenőri tevékenységre vonatkozott

o legalább az egyik referencia esetében
a kivitelezés értéke elérte a nettó
1.900.000.000 HUF összeget

o a fenti referenciák közül legalább az
egyik FIDIC feltételrendszer keretei
között valósult meg.

Egy referencia egyszerre több előírást is
kielégíthet, továbbá az ajánlatkérő az olyan
referenciát is elfogadja, amely esetében a
műszaki átadás teljes körűen megtörtént,
azonban a jótállási időszak még tart, valamint
elfogadja a konzorciumi megállapodás vagy
alvállalkozás keretében teljesített referenciát is,
a saját teljesítés erejéig. Ajánlatkérő az egy
szerződés keretében teljesített szolgáltatásokat
egy referenciaként értékeli.

M/SZ az alábbi szakemberekkel:

1 fő FIDIC Mérnök, aki rendelkezik:
— egyetemi vagy főiskolai közmű-és

mélyépítő, vagy vízépítő mérnöki
végzettséggel,

— összesen legalább 3 év projektvezetői
tapasztalattal a víziközművek létesítése
és/vagy mélyépítés területén, valamint
legalább 3 év projektvezetői tapasztalat
csatornázási, szennyvíztisztítási
munkák terén

— legalább 2 év tapasztalattal mérnök-
műszaki ellenőri feladatok ellátása
terén

— 244/2006 (XII.5.) Korm rendelet
szerinti "ME-VZ/I." érvényes műszaki
ellenőri (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal

1 fő FIDIC Mérnök helyettese, aki
rendelkezik:

— egyetemi vagy főiskolai közmű-és
mélyépítő, vagy vízépítő mérnöki
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környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékainak benyújtása.

M/G A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15.
§ (3) bekezdés e) pontja alapján a
rendelkezésre álló eszközök, berendezések
áruleírása, melyből az alkalmassági előírásnak
való megfelelés egyértelműen megállapítható
(gépjárművek esetében forgalmi engedélyt,
szoftverek esetében pedig a jogszerű
használatot igazoló dokumentumot szükséges
benyújtani).

Valamennyi dokumentumot elegendő
másolatban benyújtani.

végzettséggel,
— összesen legalább 3 év felelős műszaki

vezetői és/vagy műszaki ellenőri
tapasztalattal víziközművek létesítése
területén

— legalább 2 év tapasztalattal mérnök-
műszaki ellenőri feladatok ellátása
terén

— 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet
szerinti "ME-VZ/I." érvényes műszaki
ellenőri (vagy azzal egyenértékű)
jogosultsággal

Műszaki ellenőrök, akik rendelkeznek
legalább a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet
szerinti szakterületi megjelölt műszaki ellenőri
jogosultsággal:

- 2 fő műszaki ellenőr ME-VZ/I. (vagy azzal
egyenértékű) szakterületi megjelöléssel, a
jogosultság megszerzésétől számított
személyenként legalább 3 év tapasztalattal
víziközművek hálózatai, (csatornázási)
munkák építési munkáinak műszaki
ellenőrzésében

- legalább 1 fő műszaki ellenőr ME-G-I
(vagy azzal egyenértékű), a jogosultság
megszerzésétől számított legalább 3 év
tapasztalattal víziközművek gépészeti
berendezéseinek (tisztítás, átemelők) építési
munkáinak műszaki ellenőrzésében

- legalább 1 fő műszaki ellenőr ME-V-I
(vagy azzal egyenértékű) a jogosultság
megszerzésétől számított legalább 3 év
tapasztalattal víziközművek villamossági és
automatizálási munkái műszaki
ellenőrzésében

- legalább 1 fő műszaki ellenőr ME-KÉ/I
(vagy azzal egyenértékű) a jogosultság
megszerzésétől számított legalább 3 év
tapasztalattal közlekedési építmények
műszaki ellenőrzésben

1 fő Pénzügyi szakértő, aki rendelkezik
- közgazdasági vagy pénzügyi-számvitel

szakos felsőfokú egyetemi vagy főiskolai
végzettséggel,

- legalább 3 éves tapasztalattal építési
beruházásokkal kapcsolatos szerződések
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pénzügyi lebonyolításában, valamint ezen
időtartam alatt rendelkezik legalább egy
projekt kapcsán, legalább egy év
időtartamban EU-s támogatású projektek
pénzügyi elszámolási rendjének ismeretével
valamint az EU-s támogatású építési
beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatás
keretében szerzett pénzügyi szakértői
tapasztalattal.

Egy szakember legfeljebb két, de csak
különböző előírás tekintetében kerülhet
megjelölésre.

M/T
- Nem rendelkezik mérnöki tanácsadásra és

műszaki ellenőrzésre vonatkozó
környezetirányítási rendszer meglétét
igazoló, az Európai Unióban érvényes, a
vonatkozó európai szabványsorozaton
alapuló rendszerekben kibocsátott
tanúsítvánnyal (pl. ISO 14001, vagy azzal
egyenértékű), vagy a környezetirányítási
intézkedés egyéb bizonyítékával vagy azok
biztosítása érdekében tett intézkedéseinek
leírásával

M/G
Ha nem rendelkeznek legalább 3 db
személygépjárművel és legalább 8 db, jogtiszta
szoftvert tartalmazó hordozható számítógéppel
(laptop, IPAD…stb), legalább két
számítógéphez tartozó mobil internet
szolgáltatást biztosító eszközzel ( modem,
pendrive…stb).

Az előírt alkalmassági követelményeknek a
közös részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja
alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság
igazolása során az (5) bekezdés szerint más
szervezet kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott,
más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során
ténylegesen igénybe fogja venni és ennek
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak
tekintendő az is, ha a szervezet
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alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi
szállítások, szolgáltatások vagy szolgáltatások
teljesítésére vonatkozik, az részvételre
jelentkező (közös részvételre jelentkezők)
nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be
a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek
adatait az alkalmasság igazolásához
felhasználja, amely lehetővé teszi e más
szervezet szakmai tapasztalatának
felhasználását a szerződés teljesítése során

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
igen nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet

III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
igen nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása,
megjelölése? igen nem
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét
és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám •••
VAGY: minimum ••• és, adott esetben, maximum•••
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen nem

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)

a dokumentációban, az ajánlatételi/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Részszempont

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár
forintban kifejezve

Súlyszám

80

Részszempont

2. A meghiúsulási kötbér
mértéke forintban kifejezve (az
értékelésben figyelembe vett
minimum érték: 500 000 Ft, az
értékelésben figyelembe vett
maximum érték: 10.000.000,-Ft)

Súlyszá
m
20

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
igen nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
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IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e?
igen nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: ••••/S•••-••••••• ••/••/•••• (nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: ../…/2012 (nap/hó/év) Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
igen nem
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 100 000 - Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció a felhívás megjelenésétől kezdődően
beszerezhető. A dokumentáció árát, a Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett
12010628-00105411-00100007 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A dokumentáció
ellenértéke nettó módon került meghatározásra.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: …/…./2012 (nap/hó/év) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: …/…/2012 (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT
SK SL FI SV

Egyéb:

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
••/••/•••• -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: ••• vagy nap(ok)ban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: ../…./2012 (nap/hó/év) Időpont: 11:00

Helyszín: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. § (2) bekezdés

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
igen nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL

KAPCSOLATOS?
igen nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
használható hivatkozási alapot:

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

1.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja:
………… (nap/hó/év)

2) A szerződéskötés tervezett időpontja: ………… (nap/hó/év)

3.) A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a hiánypótlás lehetősége biztosított.

4. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [72. § (1) bekezdés] a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése
szerinti összegezésben megjelölte.

5.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a pénzügyi-, gazdasági-,
valamint műszaki-, illetve szakmai alkalmasságok feltételeit és az igazolás módját a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2.: P/1, P/2, P/3,
III.2.3.: M/R, M/SZ, M/T, M/G,

6.) A dokumentáció átadása a Lucsik és Társa Kft.-nél (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-
49.), hétfőtől péntekig, 09-13 óráig, a részvételi határidő lejártának napján 9 órától 11 óra 00
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percig, az ellenérték megfizetését igazoló átutalásról szóló bizonylat másolati példányának
bemutatása ellenében történik.
A dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk rendelkezésre. A Kbt. 50. § (3) bekezdése
esetén, amennyiben a Részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri, úgy a befizetést
igazoló okmány másolatát, valamint a kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon vagy
levélben) kell megküldenie a lebonyolítóként eljáró Lucsik és Társa Kft részére, a felhívásban
megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
· részvételre jelentkező neve
· részvételre jelentkező levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri
· a részvételre jelentkező e-mail címe, telefon és faxszáma
· az eljárást megindító felhívás hirdetményének TED/KÉ- száma
A dokumentáció ellenértéke: nettó 100 000,-Ft

7.) A dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a
jelentkezésben megjelölt alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

8.) A Kbt. 60. § (2) bekezdése szerint a részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a
részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie, és egy eredeti és három másolati példányban benyújtania. Ezen felül a teljes
részvételi jelentkezést pdf formátumban CD/DVD-n is be kell nyújtani 1 példányban. A
részvételi jelentkezések bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján
történik.

9.) Az ajánlatkérő előírja, hogy a Részvételre jelentkező 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. [Kbt. 54. § (1)
bekezdés]

10.) A részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
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.

11.) A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a részvételi felhívásban tételesen felsorolt, a
kizáró okok, a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
igazolására előírt igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb
felsorolt iratokat, dokumentumokat.

12.) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.

13.) A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok
benyújtása mellett a Kbt. 60. § (5) bekezdésének megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.

14.) A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidőig sor kerül. A részvételi
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jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a
részvételre jelentkezőt terheli.

15.) Ajánlati elemekre adható értékelési pontszám részszempontonként: 0-10.

Az egyes ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban
meghatározott pontszámok között értékeli az Ajánlatkérő. Az 1. és 2. részszempont esetében a
legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint
állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, azon értékelési
szempontok esetén ahol legnagyobb ajánlat a kedvezőbb, ott az egyenes arányosítás módszerét
alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az
ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. A részletes értékelési
módszert az ajánlatételi dokumentáció tartalmazza.

16.) A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet, és az alvállalkozó vonatkozásában a részvételi jelentkezést, a
nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.

17.) A Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési
eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében
a) nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való
alkalmasságát nem igazolhatja.

18.) 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.

19.) A kivitelezői teljesítés időtartama 33 hónap. Ez tartalmazza a szükséges idejű
próbaüzemeket és a megfelelő engedélyek beszerzését is. Ezt követően a nyertes ajánlattevőt a
kivitelezői jótállás időtartama alatt (legfeljebb 60 hónap) rendelkezésre állási kötelezettség
terheli.

A Megbízott szerződéses kötelezettségei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a Megbízóval a
projekt keretében kötött építési szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek.
Megbízott tevékenysége az építési szerződések esetén magába foglalja a Teljesítési igazolások
kiadását, a végelszámolást és az összes biztosítékok feloldását is.

20.) A mérnök tevékenysége végzése során köteles alkalmazni a zöld iroda alapelveit a
következők szerint:

 Papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtat.
A szerkesztést számítógépen hajtja végre.

 Újrahasznosított papírt alkalmaz az irodai és nyomdai munkák során.
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 Nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a kétoldalas nyomtatást,
környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz.

 Az egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti, és fax-előlapként vagy jegyzetként
hasznosítja újra.

 Az utazásokat a minimumra csökkenti, és elektronikusan kommunikál a projekttagokkal.
A mérnök feladatát képezi továbbá a projekt megvalósítása során a kivitelező által a létrejövő
létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító
intézkedéseket tartalmazó valamint a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és
hatásterületének minimalizálására vonatkozó cselekvési terv jóváhagyása, és végrehajtásának
ellenőrzése. A részvételi jelentkezés mellékleteként ezen pont elfogadása tekintetében
részvételre jelentkező nyilatkozn köteles.

21.) A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében csatoljon egy cégszerű aláírással ellátott
táblázatot arra vonatkozóan, hogy a műszaki szakmai alkalmasság tekintetében előírt
feltételeknek a részvételi jelentkezésben becsatolt mely referenciával, mely bemutatott
szakemberrel vagy mely más egyéb dokumentummal felel meg. Az alkalmassági követelmény
esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény megfelelő azonosítására szolgáló számot
(pl. RF III.2.3. M/1. pont). A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza:
alkalmassági követelmény; referencia/szakember/eszköz megnevezése;
referencia/szakember/eszköz bemutatása az ajánlat hányadik oldalán található.

22.) Jelen részvételi felhívás P/3. pontjában meghatározott mértékű, a jelen beszerzés tárgyával
egyező tevékenységre (mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása) vonatkozó, szakmai
felelősségbiztosításnak a szerződés teljesítésének időtartama és a kötelező rendelkezésre állási
időtartam alatt érvényesnek kell lennie.

23.) A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő
idegen vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, a részvételi
jelentkezéshez csatolt dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles
fordítását, vagy a részvételre jelentkező általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a
dokumentum után. A fordítás eredetivel történő egyezőségéről (teljes szöveghűségéről) a
részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője írásban nyilatkozzék. Amennyiben a
fordítás nem felel meg az alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül.

24.) A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő, mint a
VI.2. pont szerinti pályázat Kedvezményezettje (a továbbiakban: Kedvezményezett) területi
korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.
Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az
alkotás (terv) átdolgozására. Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja
meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának
jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. Amennyiben a
pályázati támogatási Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében
létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen
használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen
biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult
gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a
Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

25.) Az ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt 5 (öt) millió forint Ft
összegű biztosíték adásához fogja kötni, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával
egyidejűleg kell majd az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
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26.) A szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében ajánlatkérő az ajánlatban szakmai ajánlat
benyújtását fogja előírni. A szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes tartalmi követelményeket az
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

27.) A Kbt. 36. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően valamennyi dokumentum - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő
előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia
vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

28.) Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 94. § (3)
bekezdés b) pontja alapján, az abban foglalt feltételek fennállása esetén Ajánlatkérő hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

29.) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest Postai irányítószám:

1026
Ország: Magyarország

E-mail: Telefon: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai

irányítószám:
Ország:

E-mail: Telefon:
Internetcím (URL): Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség
esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől
szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest Postai irányítószám:

1026
Ország: Magyarország

E-mail: Telefon: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ••/••/•••• (nap/hó/év)
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON

SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai

irányítószám:
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: +36 13740111

E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ

IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS)
BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai

irányítószám:
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: +36 13740111

E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai

irányítószám:
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: +36 13740111

E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ SZÁMA ••• MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy ••.••.••.••-• ••••-• ••••-•

További tárgyak

••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•
••••-• ••••-•

3) MENNYISÉG

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem:
VAGY: és között Pénznem:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐFELTÜNTETÉSE

(adott esetben)
Az időtartam hónapban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés ••/••/•••• (nap/hó/év)

Befejezés ••/••/•••• (nap/hó/év)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

-------------------------------------- (E mellékletből szükség szerint több példány használható a részek
számának megfelelően) ------------------------------------------
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ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK
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A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Az Ajánlatkérő részvételre hívja fel a jelentkezőket a jelen dokumentációban
részletezett szolgáltatás beszerzésére. A jelentkezés és később az ajánlattételi szakaszban az
ajánlat kizárólag a jelen dokumentációban ismertetett szolgáltatás beszerzésére vonatkozóan
adható be. A dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, a
dokumentáció a felhívással együtt kezelendő.
A részvételre jelentkező kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a felhívásban és
a dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. A
részvételre jelentkező kockázata és a jelentkezés 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 a
részvételi és az ajánlattételi dokumentációban megadott minden
követelménynek.

1.2. A részvételre jelentkezőnek kell viselnie minden, a jelentkezésének elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget.

1.3. A részvételre jelentkezőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas
dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő
számára a szolgáltatás egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és
megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.
Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint
az abban leírt szolgáltatás céljára.

1.4 A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

2. A SZOLGÁLTATÁS RÖVID ISMERTETÉSE

Megbízott feladatai a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződésekkel
kapcsolatosan a következők:

A kivitelezéshez kötődő teljesítés várható időtartama 33 hónap. Ez tartalmazza a szükséges
idejű próbaüzemeket és a megfelelő engedélyek beszerzését is. Ezt követően a nyertes
ajánlattevőt a kivitelezői jótállás időtartama alatt (legfeljebb 60 hónap) rendelkezésre állási
kötelezettség terheli. Ha a kivitelező rövidebb jótállási időtartamot vállal, akkor a mérnök
feladatellátása is ezen időtartamra terjed ki.

I./1. A MEGBÍZOTT ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK

Megbízott a feladatainak ellátása során az alábbi jogszabályok figyelembevételével köteles
eljárni:

- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős
műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

- 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi

hatósági ellenőrzésről
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- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről
- 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági

nyilvántartásokról
- 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki

tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

A Megbízottnak a jelen Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő
szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízó a Projekt megvalósítására
jelen Szerződésen felül az alábbi megbízási, valamint vállalkozói szerződéseket köti:

 Hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása (Megbízott köteles a hivatalos
közbeszerzési tanácsadóval feladatai teljesítése során együttműködni.)

 Lőszermentesítés (Megbízott felelőssége a szerződés felügyeletére is kiterjed.)
 Kivitelezés (Megbízott felelőssége a szerződés felügyeletére is kiterjed.)
 Projekt menedzsment (Megbízott köteles a projektmenedzsment szervezettel feladatai

teljesítése során együttműködni.)
 Tájékoztatási és nyilvánossági tevékenység (Megbízott köteles a kiválasztott

szervezettel feladatai teljesítése során együttműködni.)

A Megbízott a Projekt műszaki és költségellenőre.

A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a
Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint
független mérnök szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar
költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából
és a projektütemezések betartatásában. Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának,
pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon végezni.

A Megbízott köteles ellenőrizni:
 a szükséges engedélyek és a helyszín(ek) vállalkozási szerződés(ek)nek, vonatkozó

jogszabályoknak, műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét,
 a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás, valamint

a teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását,
 a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek a vállalkozási szerződésnek

és a jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét,
 az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét a vállalkozási

szerződésben foglaltak szerint.

A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt:

A kivitelezés időszakában:

 kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozóknak;
 hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
 munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;
 a vállalkozók által készített és benyújtott építési (kiviteli) tervek átvizsgálása, ellenőrzése

és észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra
való felterjesztése a Megbízónak.
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Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:

 az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó
dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;

 köteles gondoskodni az építési munkák napi gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott
építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a
jelen Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;

 a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági
engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése,
mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések
megtétele;

 köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és
időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek (kooperációs
megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre. Köteles gondoskodni
arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges
késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak
teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul
köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére bocsátani;

 az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések
előírt időn belüli megírása;

 a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése,
jóváhagyása;

 az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának
ellenőrzése;

 a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
 együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által

felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik és indokolt kívánságaik
közlése és képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;

 a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC PIROS, illetve FIDIC
SÁRGA KÖNYV 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és
szükség esetén azok intézése és jóváhagyása a Szerződés mellékletét képező Útmutató a
Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés módosításához című
dokumentum alapján;

 közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok
elhárításában.

Koordináció:

 a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az
összehangolása, bonyolítása;

 valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és
biztonsági kérdések ellenőrzése.

Elszámolások, jelentések valamennyi szerződésre vonatkozóan:

 a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi
megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolás);

 az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a
számlaegyeztetések lefolytatása.

 a kivitelezés végleges pénzügyi elszámolásának elkészítése a Mérnök feladata
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Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása:

 a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása,
valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;

 a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok
ellenőrzése és felügyelete;

 a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
 a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel

kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;
 a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások

elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;
 nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV

szerinti átadás-átvételi igazolás (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 10.1
pontja) kibocsátásával, valamint – szállítási szerződések esetében – az ott meghatározottak
alapján.

A kivitelezési szakasz lezárása:

 a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
 a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;
 a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás

működtetése;
 a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;
 a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak.

A jótállási időszak alatt (legfeljebb 60 hónap) és annak végén:

 az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése;
az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az
üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe
tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;

 A FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 11.9 pontja, valamint a szállítási
szerződés szerinti teljesítési igazolás kiadása.

A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Megbízott:

 együttműködik a PR-tanácsadóval;
 tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR-tanácsadó sajtó-,

illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
 megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR-tanácsadó

elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat;
 kérésre tájékoztatja a PR-tanácsadót a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer

működéséről, alapelveiről stb.;
 a PR-tanácsadó által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján ellenőrzi;
 lehetővé teszi, hogy a PR-tanácsadó a Projekt helyszínén filmet forgasson, fotózzon a

tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez stb.;
 részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt napokon és

egyéb rendezvényeken a Megbízó szakértőjeként.
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Egyéb feladatok:

 adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti
ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott köteles a Projekt
ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya vagy az Európai
Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek
rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani,
azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról
előzetesen tájékoztatni köteles;

 a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök
képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést
megteszi;

 A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a
Projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és
személyekkel;

 a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások
folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása.

A mérnök tevékenysége végzése során köteles alkalmazni a zöld iroda alapelveit a
következők szerint:

 Papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben
nyomtat. A szerkesztést számítógépen hajtja végre.

 Újrahasznosított papírt alkalmaz az irodai és nyomdai munkák során.
 Nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a kétoldalas nyomtatást,

környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz.
 Az egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti, és fax-előlapként vagy jegyzetként

hasznosítja újra.
 Az utazásokat a minimumra csökkenti, és elektronikusan kommunikál a

projekttagokkal.

A mérnök feladatát képezi továbbá a projekt megvalósítása során a kivitelező által a létrejövő
létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító
intézkedéseket tartalmazó valamint a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és
hatásterületének minimalizálására vonatkozó cselekvési terv jóváhagyása, és végrehajtásának
ellenőrzése.

I/2. A MEGBÍZOTT FELADATAI ELVÉGZÉSÉHEZ IGÉNYBE VEENDŐ
SZEMÉLYEK

I/2.1. A MÉRNÖK (1 FŐ)

A Megbízottnak a műszaki ellenőri feladatok irányítására egy FIDIC-terminológia szerinti
Mérnököt kell kijelölni. A Mérnök felelős az I/5. pontban meghatározott jelentések, az I/1.
pontban meghatározott kooperációs megbeszélések, valamint az I/7. pontban meghatározott
havi munkaértekezletek jegyzőkönyveinek személyes elvégzéséért. Továbbá felelős a
kooperációs megbeszélések összehívásáért és az azokon való elnöklésért. Változtatási
utasítást csak a Mérnök adhat ki és vállalkozói követelést is csak a Mérnök hagyhat jóvá. A
Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi
megfelelőségének igazolása (teljesítési igazolás aláírása), ugyancsak a Mérnök feladata.
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Feladata még az alábbi szakértők által a jelen Szerződésben meghatározott egyéb feladatok
elvégzésének ellenőrzése, számonkérése és koordinációja.
Mérnökként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.

A Mérnöknek be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott megítélése
szerint az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit vagy a Megbízó szakszerűtlen vagy
jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás
kézhezvételétől számított 8 napon belül értesítenie kell a Megbízót, feltárva az adott
utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott
értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott – jogszabályi kivételektől eltekintve -
köteles az adott utasítást végrehajtani.

I/2.2. A MÉRNÖK HELYETTESE (1 FŐ)

Legalább egy szakértőt kell biztosítani, aki a Mérnök helyetteseként (a továbbiakban: a
„Mérnök helyettese”) jár el. Feladata a Mérnök által részére kijelölt feladatok elvégzése és az
általa átadott hatáskörének gyakorlása azzal a korlátozással, hogy Változtatási utasítást
(FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 13.1) a Mérnök helyettese nem adhat ki.
Továbbá Változtatási javaslatot (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 13.2,
13.3) és Vállalkozói követelést (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA KÖNYV 20.1) sem
hagyhat jóvá.
Mérnök képviselőjeként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője
köteles eljárni.

I/2.3. MŰSZAKI ELLENŐRÖK (5)

Helyszíni műszaki ellenőrök, akiket a különböző munkaterületekre osztanak be. A helyszíni
műszaki ellenőröket a Mérnök felügyeli.
Műszaki ellenőrként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles
eljárni.

I/2.4 Pénzügyi szakértő (1 fő)

 A projekt előírásoknak megfelelő pénzügyi, számszaki elszámolások előkészítésében
való segítségnyújtás,

 Pénzügyi ellenőrzésben aktív közreműködés,
 Jelentések készítésében való közreműködés
 Projektmenedzserrel és a Pénzügyi vezetővel folyamatos kapcsolattartás,
 Elszámolások szakmai segítése

I/3. A MEGBÍZOTT RÉSZÉRŐL KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLYEK
ELHELYEZÉSE

Az építési vállalkozó biztosítja a Szerződés teljes időtartamára a Szerződés teljesítéséhez
szükséges irodá(ka)t, felszereléssel együtt.

I/4. A MEGBÍZOTT FELSZERELÉSE

A Megbízott a Közreműködőit megfelelően támogatja és felszereli. Ez különösen vonatkozik
megfelelő adminisztratív, titkársági és fordítási szolgáltatásokra. A Megbízottnak szükség
szerint gondoskodnia kell megfelelő összegek átutalásáról a Szerződés keretében
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végrehajtandó tevékenységek támogatására, és biztosítania kell, hogy a Közreműködőit
rendszeresen, határidőben fizessék ki.
A Közreműködők munkájához szükséges eszközök, fogyóeszközök, biztonsági felszerelések
biztosítása a Megbízott feladata.

I/5. A MEGBÍZOTT ÁLTAL A VÉGREHAJTÁS SORÁN KÉSZÍTENDŐ
JELENTÉSEK

A Megbízott feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Megbízó kérésére
külön jelentéseket készít a Projekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével és
minőség-ellenőrzésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek
figyelembevételével.

A Megbízott a Megbízónak a Projekttel kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket.

Jelentés /
Dokumentum

Megjegyzés Tervezet beadása

Előrehaladási
jelentés

A jelen feladatleírás függelékében
meghatározott tartalommal kell
elkészíteni.

Az építési munkák
vállalkozója részéről kiállított
számlával együtt

Előzetes
zárójelentés
(amennyiben a
Megbízott
tevékenységének
befejezése a
Projekt zárás
időpontja utánra
esik)

Abban az esetben, ha a Megbízott
tevékenységének befejezése a
Projekt zárás időpontja utánra esik,
akkor előzetes zárójelentést kell
benyújtania, amelynek tartalmaznia
kell a zárójelentésre vonatkozóan
alább meghatározottakat, és ezzel a
jelentéssel egy időben kell
elkészítenie a végszámláját is.

A Projekt megvalósítására
megkötött vállalkozási és
szállítási szerződésekben
kikötött jótállási időszakok
közül a legkésőbb kezdődő
jótállási időszak kezdési
időpontját követő 1 hónapon
belül kell benyújtani

Zárójelentés A Megbízott tevékenységének
időtartama végén (Különös szerződési
feltételek IV. pont) zárójelentést és
végszámlát kell készíteni. A
zárójelentésnek alkalmasnak kell
lennie arra, hogy felhasználásával a
Megbízó a Projekt zárójelentését el
tudja készíteni és megfelelő időben a
KEOP Közreműködő Szervezetnek
benyújtani.

A zárójelentés tervezetét
legalább 1 hónappal a
Megbízott tevékenysége
időtartamának lejárta előtt be
kell nyújtani.

Megbízott vállalja, hogy a Megbízó írásbeli kérésére, a kérelemben megjelölt tartalommal
soron kívüli jelentést készít. Az ilyen jelentéseket méltányos határidőn belül, a Megbízóval
egyeztetve kell benyújtani.
A Megbízottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példányban és elektronikusan kell a Megbízó
által kinevezett Projektmenedzser részére benyújtania.

I/6. A VÉGREHAJTÁS HELYSZÍNEI

A munka elvégzésének helye:

Jász – Nagykun- Szolnok megye
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A kivitelezés főbb műszaki paraméterei:

Szennyvíz elvezetés részletes adatai, amely a FIDIC PIROS KÖNYV szerint valósítandó
meg:

Szennyvízelvezetés vezetékek, öblözetek szerint:
I. számú öblözet:

- csatorna hossza: 3 244 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 35 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 36 db
- házi bekötések száma: 185 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 2 551 m (NA 160 KG-PVC)

II. számú öblözet:
- csatorna hossza: 7 142 m
- tervezett átemelők száma: 2 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 91 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 73 db
- házi bekötések száma: 407 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 3 896 m (NA 160 KG-PVC)

III. számú öblözet:
- csatorna hossza: 9 682 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 115 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 116 db
- házi bekötések száma: 532 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 5 976 m (NA 160 KG-PVC)

IV. számú öblözet:
- csatorna hossza: 4 793 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 65 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 49 db
- házi bekötések száma: 245 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 906 m (NA 160 KG-PVC)

V. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 174 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 27 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 25 db
- házi bekötések száma: 95 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 765 m (NA 160 KG-PVC)

VI. számú öblözet:
- csatorna hossza: 5 731 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 61 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 60 db
- házi bekötések száma: 327 db
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- összes házi bekötővezeték hossza: 2 748 m (NA 160 KG-PVC)

VII. számú öblözet:
- csatorna hossza: 4 108 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 51 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 44 db
- házi bekötések száma: 204 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 578 m (NA 160 KG-PVC)

VIII. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 704 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 38 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 32 db
- házi bekötések száma: 116 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1017 m (NA 160 KG-PVC)

IX. számú öblözet:
- csatorna hossza: 2 581 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 37 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 28 db
- házi bekötések száma: 101 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1220 m (NA 160 KG-PVC)

X. számú öblözet:
- csatorna hossza: 3 398 m
- tervezett átemelők száma: 5 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 42 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 40 db
- házi bekötések száma: 138 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 1 334 m (NA 160 KG-PVC)

XI. számú öblözet:
- csatorna hossza: 269 m
- tervezett átemelők száma: 1 db
- tervezett tisztítóaknák száma: 4 db
- tervezett tisztítóidomok száma: 2 db
- házi bekötések száma: 14 db
- összes házi bekötővezeték hossza: 106,1 m (NA 160 KG-PVC)

Tervezett gravitációs csatorna mindösszesen:
- hossza: 45 827 m
- átemelők száma: 16 db (11 + 5 db)
- tisztítóaknák száma: 566 db
- tisztítóidomok száma: 505 db
- Házi bekötések.2 364 db

- Átemelők: a beépítésre kerülő szivattyúk típusa: WILO FA
- Házi beemelők
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- Szennyvíztisztító telep vízellátását biztosító vezeték: jele: NY-VÍZ; 2658,26 m;
anyaga: NA 90 KPE

- Közút keresztezések

Tervezett nyomóvezetékek:
- Házi beemelők (5 db) nyomóvezetéke (NA 75 KPE) összes hossz: 831 m
- Közterületi átemelők (11 db) nyomóvezetékei összes hossz:

NA 90 KPE: 2846 m
NA 110 KPE: 715 m
NA 200 KPE: 2969 m

Összes nyomóvezeték hossz: 7361 m
(külterületi szakasz: 2746 m; belterületi szakasz: 4615 m)

Szennyvíz tisztítás részletes adatai, amely a FIDIC SÁRGA KÖNYV szerint valósítandó
meg:

Tervezési értékek a szennyvíztisztító telepre:
 hidraulikai kapacitás: 600 m3/d (492 m3/d csatornán érkező + 108 m3/d szippantott),
 óracsúcs szennyvízmennyiség: 60 m3/h,
 óracsúcs tényező: 1/10,
 biológiai kapacitása: 7379 LE.

A tervezett szennyvíztisztító telep kialakítása
A tervezett új szennyvíztisztító telep egységei:
- szippantott szennyvízfogadó, mészbekeverő, előülepítő, kiegyenlítő medence (meglévő),
- gépi rács, megkerülő kézi ráccsal (új),
- levegőztetett homok- és zsírfogó műtárgy, 2 párhuzamos (új),
- SBR biológiai műtárgyak 3 párhuzamos sorral (új),
- fertőtlenítés (új),
- iszapsűrítő, 2 db (új),
- iszapvíztelenítés víztelenítő centrifugával (új),
- iszaptároló (új),
- telepi szennyvízátemelő (új),
- Off-line kiegyenlítő és havária medence (a meglévő biológiai műtárgyból kialakítva)

I/7. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

A Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen és teljes körűen
teljesülnek:
 a vállalkozási szerződésekben foglaltak megvalósultak, a Projekt valamennyi építési

tevékenysége műszakilag és pénzügyileg (elszámolások, kifizetések, aktiválás stb.)
megvalósult;

 jóváhagyott formában rendelkezésre állnak az építési szerződésekben előírt, a
vállalkozó(k), által elkészítendő, a Megbízott által jóváhagyott kézikönyvek, tervek,
rajzok, leírások a telepek működtetéséhez és fenntartásához;

 a vállalkozási és szállítási szerződés(ek)ben kikötött jótállási időszak eltelt.



41

II. A Megbízó feladatai és kötelezettségei

 írásbeli és szóbeli információ-szolgáltatás az adott intézkedéssel kapcsolatosan
felmerülő témákban; a Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a Szerződés
aláírását követően, azon a nyelven és olyan formában, ahogyan azok a Megbízó
rendelkezésére állnak;

 koordináció a Projekt megvalósításában közreműködő személyekkel. A döntések
továbbítása a Megbízottnak;

 a Megbízott jelentéseinek felülvizsgálata és jóváhagyása;
 részvétel a Megbízott által szervezett kooperációs megbeszéléseken nyilatkozattételre

feljogosított képviselővel;
 a vállalkozók, szállítók és megbízottak Megbízott által felülvizsgált és teljesítési

igazolással ellátott számláinak ellenőrzése, és jóváhagyás esetén, továbbítása a KEOP
Közreműködő Szervezetnek.

III. Kapcsolattartás és együttműködés a Megbízó és a Megbízott között

A Megbízott számára a szerződéses és projektmenedzsment kérdésekben az első számú
kapcsolat a Különös szerződési feltételek VII. pontjában ilyenként megjelölt személy lesz.
A Szerződés teljesítésére vonatkozóan a Megbízott és a Megbízó havonta munkaértekezletet
tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a megtárgyalandó témák alapján
kell megállapítani. A munkaértekezletekről a Megbízott az értekezletet követő három
munkanapon belül jegyzőkönyvet készít, melyet mindkét félnek jóvá kell hagynia.
A munkaértekezlet összehívása a Megbízott feladata. Az értekezletre bármely fél hívhat
résztvevőket a másik fél egyetértésével. Az értekezletek állandó meghívottjai a KEOP
Irányító Hatóság, a KEOP Közreműködő Szervezet és a Megbízó képviselői. A Megbízó
biztosítja az esemény színhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a Megbízott
biztosítja.
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Függelék a Feladatleíráshoz

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS
FELÜGYELŐ MÉRNÖK

Jelentési időszak:
Projekt címe:
Projekt száma:
Készítette:
Dátum:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett címe:
Kedvezményezett projekt
menedzsere (pm):

Kedvezményezett pm
aláírása:

Dátum:

……… számú előrehaladási jelentés a Mérnök tevékenységéről és a Projekt
előrehaladásáról

1. Bevezetés:

Saját (azaz a jelen Szerződésére vonatkozó) alapadatok összefoglalása röviden (célszerűen
táblázatos formában), ami nem változik (vagy csak nagyon keveset) a projekt
előrehaladása során (szerződéses összeg, támogatási megoszlás, szerződés kezdete,
lejárta).
Nyilatkozat, hogy jelen előrehaladási jelentés megegyezik a Szerződéses feltételeknek
(szerződéses pontra való hivatkozás).
Ugyanolyan alapadat-összefoglaló tábla, mint amit a saját szerződésével kapcsolatban az
első bekezdés szerint elkészített, de az összes, a mérnök által felügyelt szerződésre
vonatkozóan.
Nyilatkozat, hogy a szerződés(ek) végrehajtása a szerződésekben meghatározottak szerint
halad előre, vagy annak megfogalmazása, hogy mi az, ami nem a szerződések szerint
megy.

2. Összesítés a felügyelt szerződéseket végrehajtó vállalkozó/szállító/megbízott
jelentéseiről

Nem tartalmi, hanem adminisztratív összefoglalás, kinek hány jelentést kellett leadnia,
mikorra, és mit adott le, mikorra.

3. Mérnök tevékenysége a jelentési időszakon belül

- Tartalmi/érdemi összefoglalás a felügyelt szerződések előrehaladásáról
szerződésenként a jelentési időszakon belül. Mérnök által vizsgálandó legfontosabb
szempontok az építési (vállalkozási) szerződés(ek) teljesítésével kapcsolatban:

kiviteli/hatósági engedélyek (tervek), állásfoglalások
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felelős műszaki vezető jogosultsága

építési napló

kivitelező minőség-ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvei (pl.:mérési jegyzőkönyvek)

hiányosságok pótlása/javítások ellenőrzése

indikátorok követésének megfelelősége

költségek elszámolhatóságának ellenőrzése

alvállalkozói szabály ellenőrzése

Összefoglaló, szöveges leírás a munkálatok állásáról, átadott munkaterültek listája az
átadás dátumával, engedélyezési eljárás helyzete, műszaki átadás-átvételek listája az
átadás dátumával. A munkálatok a terveknek megfelelően haladnak-e? Ha nem, mi
késlelteti a munkálatokat? Felmerült-e kérelem a tartalékkeret felhasználására? Ha igen, a
kérelmet benyújtották-e a Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e válasz, mi a kérelem
tartalma: változtatási javaslat vagy vállalkozói követelés? Felmerült
problémák/nehézségek leírása, milyen korrekciós intézkedések történtek. Alvállalkozók
listája (cég neve, cégjegyzék száma, adószáma, milyen munkát végez, hol, mikortól, a
szerződéses érték hány %-ért).

4. Mellékletek:

a. Kooperációs megbeszélések jegyzőkönyvei
b. Jóváhagyott tervrajzok listája (rajz neve, száma, oldalszám, a mérnökhöz való

első benyújtás dátuma, hányszor kellett átnézni, jóváhagyás dátuma)
c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekről, mintavételezésekről, helyszíni

és laboratóriumi vizsgálatokról. A minőségvizsgálati eredmények
(megfelelt/nem felelt meg) közlésekor meg kell adni a vizsgálati szabvány
megnevezését és számát, valamint a vizsgálatot végző pontos megnevezését.

d. Táblázat/Kimutatás a jelentési időszakban felhasznált mérnöki
óraszámról/mérnöknapról – ha díjalapú a szerződés

e. Táblázat: hol folytak munkálatok adott időszakban, és mely területre mikor
ment ki helyszíni ellenőrzést tartani a mérnök

f. Területről térkép, bejelölve hol folynak munkálatok, illetve mi az, ami
teljesült, mi az, ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi előrehaladás
indokolja ilyen melléklet elkészítését, egyébként nem szükséges havonta
megismételni)

g. Lista, hogy a jelentési időszakban a mérnökhöz mikor, milyen számlák
érkeztek be, mikor továbbította

h. Szerződésenként/területenként lista a hatósági állásfoglalásokról,
határozatokról, engedélyekről. Megjelölve mi hiányzik, az engedélyt mikor
adták ki és meddig érvényes.

i. Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de
mellékletek nélkül), ha történt az adott időszakban

j. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de
mellékletek nélkül), ha történt az adott időszakban

k. Alvállalkozók listája (ha a jelentésben máshol nem szerepel)
l. Baleseti jegyzőkönyv
m. Képek – feliratozással, hogy mit ábrázol
n. Kivitelező által készített műszaki (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA

KÖNYV 8.3 pontja) és pénzügyi (FIDIC PIROS, illetve FIDIC SÁRGA
KÖNYV 14.4 pontja) ütemterv, amennyiben ezek változtak az előző
jelentéshez képest
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o. Egyéb, a Mérnök által szükségesnek tartott melléklet

A Kbt. 58. § (1) bekezdésében foglaltakra is tekintettel, az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő
figyelmét, hogy a szolgáltatás teljesítése során legyen figyelemmel az alábbi jogszabályok
rendelkezéseire is:

191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet Az építőipari kivitelezési tevékenységről

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában
elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések
és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Az építtető helyszíni képviselőjeként - ha a felek eltérően nem állapodtak meg - az építési
műszaki ellenőr feladata:

a) az Érv. 43. § (1) bekezdésének b)-d) és g) pontjaiban meghatározottak,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének
ellenőrzése a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén
örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki
dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján,
c) az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi
és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
d) az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,
e) a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,
f) a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele az építtető részére,
g) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
h) az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,
i) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával
összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
j) a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének
ellenőrzése,
k) a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,
l) műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése,
m) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására),
n) pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,
o) teljesítésigazolás.

Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti
teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.
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3. KÖZÖS RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Ebben az esetén
elegendő, ha a részvételre jelentkezők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ha egy
részvételre jelentkező jelentkezését egyedüli részvételre jelentkezőként nyújtja be, a
részvételi jelentkezés benyújtását követően közös részvételi jelentkezésre már nem
kerülhet sor. Ha több részvételre jelentkező közösen nyújt be jelentkezést, a közös
jelentkezésben résztvevő részvételre jelentkezők köre és személye a közös jelentkezés
benyújtását követően nem módosítható.

Közös jelentkezés esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen a
részvételi jelentkezés, ha ahhoz nem csatolták a közös részvételre jelentkezők által
cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi
követelménynek:

a) tartalmazza a közös részvételre jelentkezők közös fellépése formájának
ismertetését;

b) tartalmazza a részvételi jelentkezés aláírása módjának ismertetését;
c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy

a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot
képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az
ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő
által a részvételre jelentkező, illetve a részvételre jelentkező által az
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;

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

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

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



46

B. A RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

5.A RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

5.1 A Részvételi Dokumentáció a következő részekből áll:

1. KÖTET: ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK
Útmutató a részvételre jelentkezőknek
Mellékletek:
Minősítési formanyomtatványok

2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Szerződéses megállapodás

6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

6.1. A telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség és a verseny tisztasága, átláthatósága
és nyilvánossága elvének megfelelően az Ajánlatkérőnek nem áll módjában választ
adni!

Részvételre jelentkező írásbeli kérdésein tüntesse fel levelezési címét, telefax számát,
és e-mail elérhetőségét, amelyre a választ kéri!

A Részvételre jelentkező felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek
az Ajánlatkérőhöz.

Az Ajánlatkérő a kérdésekre a válaszokat a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb
négy nappal küldi meg írásban egyidejűleg minden Részvételre jelentkezőnek.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző
negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek
csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még a részvételi
határidő letelte előtt lehetséges.

A Részvételre jelentkező kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax és email-
elérhetőséget adjon meg, amelyek a megküldendő dokumentumok fogadására 24
órában alkalmasak. Ugyancsak a Részvételre jelentkező felelőssége, hogy a szervezeti
egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

6.2 A kiegészítő tájékoztatást a részvételre jelentkezők azonos feltételek mellett kapják
meg, írásban telefax vagy e-mailben útján a dokumentáció megvásárlása során
feltüntetett faxszámra vagy e-mail címre.

6.3 A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő
tájékoztatások kézhezvételét a részvételre jelentkező köteles haladéktalanul
visszaigazolni.

6.4 A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében feltüntetni az általa átvett kiegészítő
tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy részvételi jelentkezése elkészítése során
a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott
kiegészítő tájékoztatások a dokumentáció részévé válnak.
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C. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS
FORMAI KÖVETELMÉNYEI

7. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSE

A részvételre jelentkező kötelessége, hogy áttanulmányozza a dokumentáció
valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat.
Amennyiben a részvételre jelentkező nem adja meg a dokumentációban kért összes
információt, vagy ha a benyújtott részvételi jelentkezés nem felel meg a Részvételi
Felhívás és a dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában a részvételre
jelentkező kockázata és a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után.

8. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS NYELVE

A részvételre jelentkező által kidolgozott részvételi jelentkezés (minden mellékletével,
és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és a részvételre jelentkező
között az eljárással kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a
magyar.

9. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS
RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

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

Oldalszám
Tartalomjegyzék
Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva

Felolvasólap (1.sz. minősítési formanyomtatvány)

Részvételi nyilatkozat (2. sz. minősítési formanyomtatvány)
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
A részvételi felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben
a cég valamely adata módosítás alatt van)

Aláírási címpéldány(ok)
Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő
nyilatkozatokat a részvételre jelentkező, az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult
személy írta alá.
Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat.

Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó.
Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat.

Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők jelen
közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása
Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező(k) igazolásai és
nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében
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Részvételre jelentkező nyilatkozata (3. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kbt. 56. § (1) bekezdés f), i) pontjaiban, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-c)
és f) pontjaiban 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. § (1)-(2)
bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdés a) –d) és f) pontjaiban meghatározott
kizáró okok. Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében
az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozata is benyújtható.
Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített eredeti
nyilatkozat vagy hiteles másolat
Részvételre jelentkező nyilatkozata (4. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, valamint az 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró okok tekintetében.
Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat
Adóhatóság igazolása
vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben nem
szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat
Vámhatóság igazolása
vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben nem
szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói
adatbázisban a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat
Hatósági erkölcsi bizonyítvány természetes személy esetén a Kbt. 56.(1)
bekezdés h) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat

A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumok kiállításának napja nem
lehet korábbi jelen részvételi felhívás közzétételének napjánál.

Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező(k) igazolásai és
nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében

Részvételre jelentkező nyilatkozata (5. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-e), f), h), i), kb) pontjaiban, valamint az 57. § (1)
bekezdés a)-c) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében
(amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ezen kizáró okok
tekintetében kivonatot vagy igazolást), valamint abban a tekintetben, hogy az
alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel
szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében és az 57.§ (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok. Az 57.§ (1) bekezdés a) – d) és f
pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható.
Közjegyző vagy az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet
által hitelesített eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat
Részvételre jelentkező nyilatkozata (6. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, az 56. § (2) bekezdésében, valamint az
57.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében.
Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat
Adóhatóság igazolása
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vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
e) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat
Vámhatóság igazolása
vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
e) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat
Engedély vagy jogosítvány másolata, illetve a szervezeti, kamarai tagságról
szóló igazolás a Kbt. 57.§ (1) e) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat
Hatósági erkölcsi bizonyítvány természetes személy esetén a Kbt. 56.(1)
bekezdés h) pontja tekintetében
Eredeti vagy egyszerű másolat
A kizáró okok tekintetében benyújtott dokumentumok kiállításának napja nem
lehet korábbi jelen részvételi felhívás közzétételének napjánál.

Részvételre jelentkező(k) igazolásai és nyilatkozatai a pénzügyi és
gazdasági alkalmasság igazolására

Éves beszámolók
A részvételi felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14.§ (1) bekezdés b)
pontja tekintetében, amennyiben az ott leírtaknak megfelelően szükséges.

Nyilatkozat (7. sz. minősítési formanyomtatvány)
A nettó árbevételről a részvételi felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14.§
(1) bekezdés c) pontja tekintetében.

A felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás a 310/2011. (XII.23) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés d) pontja alapján a részvételi felhívásban
meghatározottak szerint

Részvételre jelentkező(k) igazolásai és nyilatkozatai a műszaki, ill. szakmai
alkalmasság igazolására

Nyilatkozat, illetve igazolások (8. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kr. 15.§ (3) a) tekintetében a 16. § (5) bekezdése szerint

Nyilatkozat (9. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kr. 15.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében

A műszaki ellenőrök jogosultságát ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető adatbázisból.
Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (10. sz. minősítési
formanyomtatvány)
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Igazolás a felelős műszaki vezetői/tervezői névjegyzékbe való felvételről
(Amennyiben az az internetről letölthető, úgy elegendő erre hivatkozni, az
elérhetőség megjelölésével.)

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt eszközökről és berendezésekről
(11. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kr. 15. § (3) bekezdés e) pontja tekintetében

- a gépjárművek forgalmi engedélyének egyszerű másolata
- áruleírás
- a szoftverek jogtista rendelkezésre állását igazoló dokumentum(ok)

A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján a
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelőségre vonatkozó,
független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtása, vagy az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány,
vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés i) pontjára
tekintettel az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyítékainak benyújtása.

A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (12. sz.
minősítési formanyomtatvány)

Egyéb dokumentumok
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (13. sz. minősítési
formanyomtatvány)

9.2 A részvételi jelentkezésben a minősítési formanyomtatványok tekintetében a mintákkal
tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani.

9.3 A részvételre jelentkező köteles a dokumentáció követelményeivel teljes mértékben
összhangban lévő részvételi jelentkezést benyújtani.

10. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

10.1. A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén
pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az
részvételre jelentkezőre, akkor a dokumentáció Kötelező tartalomjegyzékében az
oldalszám helyén az alábbi szöveget kérjük feltüntetni: “Nem vonatkozik (ránk)” A
minősítési formanyomtatványok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a
valóságnak megfelel.

10.2. A részvételre jelentkezőnek egy eredeti és három másolati példányban kell
elkészítenie a részvételi jelentkezést, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken
értelemszerűen, hogy "Eredeti” vagy "Másolat". Amennyiben bármilyen eltérés lenne
közöttük, az eredeti példány az irányadó. Ezen felül a teljes részvételi jelentkezést pdf
formátumban CD/DVD-n is be kell nyújtani 1 példányban.
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11.A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE

11.1 A részvételi jelentkezéseket zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan
csomagolásban kell benyújtani.
A részvételi jelentkezést jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni

„Részvételi jelentkezés - „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú
projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok
ellátására.”

Nem bontható fel a részvételi jelentkezések hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!”

11.2 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő
nem vállal felelősséget a benyújtott részvételi jelentkezés elkeveredéséért és idő
előtti felbontásáért.

12.A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE

12.1 Az ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdés alapján előírja, hogy a dokumentációt
ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek,
részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben
megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy
elektronikus úton el kell érnie. A részvételi jelentkezéseket személyesen vagy postai
úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a részvételi felhívásban megadott időpontig az ott
megadott címre. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat
a részvételre jelentkező viseli.

12.2. A részvételi jelentkezés átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által
kinevezett személy ír alá.

13. FORMAI KÖVETELMÉNYEK

13.1 A részvételi jelentkezésnek a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező
tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott
dokumentumokat kell tartalmaznia.

13.2 Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” vagy a „MÁSOLAT”
feliratnak értelemszerűen.

13.3 A részvételi jelentkezéseket a kért darabszám szerinti mennyiségben, egymástól
határozottan elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani.

13.4 A részvételre jelentkező(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok,
igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek a részvételi
jelentkezésben.
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13.5 Amennyiben a részvételi jelentkezés egy példánya több elkülönülő részből áll,
egyértelműen jelölni kell, hogy az az eredeti vagy valamely másolati példány része.
Ez esetben a másolati példányokat sorszámmal (1., 2., 3.) kell ellátni.

13.6 A részvételi jelentkezést becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú
részvételi jelentkezést együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani
kell a következőket:

- a részvételi jelentkezés egyes példányai együtt maradjanak,
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem

vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,

D. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA

14. A RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ
ÁLTAL

Az Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a jelentkezési határidő lejártának
időpontjában bontja fel a részvételi felhívásban megadott időpontban, az ott megadott
címen. A részvételi jelentkezések bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezése
értelmében részt vehet az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, az általuk meghívott
személyek, valamint – a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján – a közreműködő szervezet
(EK) képviselői, valamint az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF)
képviselői.

15. KAPCSOLATTARTÁS

A részvételi nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az
részvételre jelentkezők, illetőleg közös jelentkezés esetén a közös részvételre
jelentkezők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás
bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt e-mail címre, vagy faxszámra
küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának
pillanatában a részvételre jelentkezők, illetőleg közös jelentkezés esetén a közös
részvételre jelentkezők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.
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MELLÉKLETEK
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MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK
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1.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

FELOLVASÓLAP

1.

Részvételre jelentkező neve1:

Kapcsolattartó neve:

Részvételre jelentkező címe:

Részvételre jelentkező

telefonszáma:

Részvételre jelentkező

telefaxszáma:

Részvételre jelentkező e-mail címe:

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

Közös részvételi jelentkezés esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös részvételre jelentkezők által
kapcsolattartásra kijelölt részvételre jelentkezőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi
részvételre jelentkező cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
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2. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT

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 közbeszerzési dokumentációjának feltételeit.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk jelentkezésünkben, ami ellentétben
van a részvételi felhívással, vagy dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor a
részvételi jelentkezésünk érvénytelen.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a
dokumentációban lévő szerződéses megállapodást a szerződéskötés alapjául.
4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre
jelentkezők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján
megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös részvételre
jelentkezők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak
eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
5. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk,
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani,
akiket jelen részvételi jelentkezésünkben megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
6. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a.) pontja alapján, hogy a közbeszerzésnek az
alábbi részei tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni:
……………………………………………………………………..

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján, hogy a szerződés alábbi részeinek
teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat kívánjuk a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni, az alábbi százalékos aránynak megfelelően:

A közbeszerzés azon

részei, amellyel

összefüggésben 10%

feletti alvállalkozót

kívánunk igénybe venni

Az ezen részek tekintetében

igénybe venni kívánt 10%

feletti alvállalkozók neve,

címe, adószáma

A közbeszerzésnek az

a százalékos aránya,

amelynek

teljesítésében a

megjelölt alvállalkozók

közre fognak működni

8. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az
alábbi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:
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Kapacitást

rendelkezésre

bocsátó szervezet

Az alkalmassági követelmény,

amelynek igazolása érdekében a

kapacitást nyújtó szervezet

erőforrására (is) támaszkodunk

(a részvételi felhívás vonatkozó

pontjának megjelölésével)

A Kbt. 55. § (6) bekezdése

szerinti adatok

9. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az Jelentkező kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak2 minősül, illetve nem
tartozik a törvény hatálya alá.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi részvételre jelentkező köteles ezt a

nyilatkozatot megtenni.

2 A nem kívánt szöveg törlendő!
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3.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
(Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén a
közös részvételre jelentkezőkők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, illetve
szakmai kamara által hitelesített 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:
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;
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;

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;
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.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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4. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

(Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén a
közös részvételre jelentkezők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában)

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

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
I.
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a
továbbiakban: Kbt.) foglalt, a részvételi felhívásban megjelölt, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc)
pontjában, illetve a (2) bekezdésében megjelölt kizáró okok.

II.
II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
(A megfelelő II/1., II/2., vagy II/3. pont aláhúzandó!)

(Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor vagy a III/1. vagy a III/2.
pont szerinti nyilatkozatot meg kell tenni!)

III.
III/1. 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 neve és állandó lakóhelye:
Név Állandó lakóhely

vagy
III/2. Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonos társaságunkban nincsen.

IV.
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. §, illetve 57. § (1) bekezdés a), d)
és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
vagy
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót.

V.
Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § illetve
57. § (1) bekezdés a), d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
vagy
Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet.

VI.
Kbt. 56. § (2) bekezdéssel kapcsolatban nyilatkozom:
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Van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik;

Ezen szervezet megjelölése:………………………………….

Fenti szervezet tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem
állnak fenn.

vagy

Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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5. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
(Nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén
a közös részvételre jelentkezők külön-külön teszik meg közjegyző vagy az illetékes bíróság,
hatóság, kamara vagy szakmai szervezet által hitelesített nyilatkozat formájában)
Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben
foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki:
Kbt. 56.§ (1) bekezdés:
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;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy 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;
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,
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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;
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.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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6.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

(NEM Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező, közös részvételi jelentkezés esetén
a közös részvételre jelentkezők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában)

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

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
I.

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a
továbbiakban: Kbt.) foglalt, a részvételi felhívásban megjelölt, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc)
pontjában, illetve a (2) bekezdésében megjelölt kizáró okok.

II.
II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
(A megfelelő II/1., II/2., vagy II/3. pont aláhúzandó!)

(Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor vagy a III/1. vagy a III/2.
pont szerinti nyilatkozatot meg kell tenni!)

III.
III/1. 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 neve és állandó lakóhelye:
Név Állandó lakóhely

vagy
III/2. Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonos társaságunkban nincsen.

IV.
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. §, illetve 57. § (1) bekezdés a), d)
és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
vagy
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót.

V.
Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § illetve
57. § (1) bekezdés a), d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
vagy
Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet.

VI.
Kbt. 56. § (2) bekezdéssel kapcsolatban nyilatkozom:
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Van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik;

Ezen szervezet megjelölése:………………………………….

Fenti szervezet tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem
állnak fenn.

vagy

Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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7.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGRÓL

Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet3 a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően
kijelentem, hogy a teljes nettó árbevételünk (teljes forgalom) az utolsó három lezárt
üzleti évben az alábbi összeg volt:

Az utolsó 3 lezárt üzleti
év

Teljes nettó árbevétel (forgalom)
HUF

1.
2.
3.
4. Átlag ((1.+2.+3.)/3):

kijelentem, hogy
a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünk az utolsó 3 lezárt üzleti évben az
alábbi összeg volt:

Az utolsó 3 lezárt üzleti
év

A közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel
(forgalom)

HUF
1.
2.
3.
4. Átlag ((1.+2.+3.)/3):

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

3 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel
teljesítéséhez.
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8. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT KORÁBBI TELJESÍTÉSEKRŐL

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapos
időszakban teljesített szolgáltatásaink az alábbiak voltak:

A szerződést
kötő másik fél

neve, címe,
kapcsolattartó

neve,
telefonszáma

Az
ellenszolgáltatás

összege, ezen belül
a saját teljesítés

értéke (nettó
HUF)

Teljesítés
ideje, a

teljesítés helye
(a műszaki

átadás –
átvétel

időpontja)

Az elvégzett
munkák

felsorolása

A vonatkozó
referencia-

igazolás
oldalszáma az

ajánlatban

A részvételre jelentkező tekintetében {közös részvételi jelentkezés esetén az alkalmassági
feltétel teljesítéséhez hozzájáruló közös részvételre jelentkezőkre vonatkozó adatokat külön-
külön ebben a táblázatban kell megadni}:

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet esetén
az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében külön-külön kell
ebben a táblázatban az adatokat megadni}

Kelt:

………………………………
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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9.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL

Alulírott ……………… (képviseli: ………………) mint ajánlattevő a közbeszerzési
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az
alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:

A szerződés teljesítésekor
betöltendő munkakör4:

Név: Képzettség,
jogosultság:

Az önéletrajz
oldalszáma az

ajánlatban

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

4 Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre
vonatkozó része alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!
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10. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör:………………

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, munkakör ismertetése

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

Korábbi projektek ismertetése,
időpontjai (-tól, -ig)

Ellátott funkciók, feladatok és beosztások
ismertetése

NYELVISMERET
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás

Szakmai testületi tagság:
Egyéb képességek:
Szakértelem:

Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… részvételre jelentkező által ajánlott ………………
szakértő részt veszek a ……………… 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.
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Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt:

………………………………
szakértő aláírása
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11. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT ESZKÖZÖKRŐL ÉS
BERENDEZÉSEKRŐL

Alulírott …………… (képviseli: ……………) mint ajánlattevő a közbeszerzési
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és
műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3)
bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy rendelkezem a szerződés
teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és
berendezésekkel:

Az eszköz,
berendezés

megnevezése

Rendelkezésre
álló mennyiség

Az eszköz, berendezés
részvételi felhívásban

meghatározott
jellemzője

Tulajdon (T) vagy
bérelt (B)* / és

tulajdoni hányad

* A részvételre jelentkezőnek szerződést, vagy előszerződést kell csatolnia a bérbeadótól a
kérdéses eszköz/berendezés bérbeadásáról, ha nincs a tulajdonában.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás



71

12. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) és (6) bekezdései

alapján

Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
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 a részvételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint].

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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13.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL

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

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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2. KÖTET

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
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A SZERZŐDÉS SZÁMA: [*]

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC

mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására

amely létrejött

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

(székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.); adószám: 15736534-2-16;
bankszámlaszám 11745066-15409993-00000000; képviselő Tatár László polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”)

és

[*]
(székhely: [*]; cjsz.: [*]; adószám: [*]; vagy természetes személy esetén állandó lakcím: [*];

értesítési cím: [*], anyja neve: [*]; adóazonosító jel: [*])
mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:
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Tartalomjegyzék

Különös szerződési feltételek

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás
3. sz. melléklet: Műszaki leírás
4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv
5. sz. melléklet: Szakmai ajánlat
6. sz. melléklet: Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez és az
építési szerződés módosításához
7. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat
8. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 15. § (3)
bekezdés b) tekintetében (szakértők)
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KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

A Megbízó közbeszerzési eljárások útján szerződéseket kíván kötni az alábbi projekt
kivitelezésére:

„Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: „Projekt”).

A Szerződő felek a Szerződést a Projekt megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatásra kerülő
közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a
Megbízó, mint ajánlatkérő és a Megbízott, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

I. A Szerződés tárgya

A Szerződés tárgya Mérnöki, műszaki-ellenőri szolgáltatások biztosítása a Projekt építési
munkáinak koordinálására; a Projekt keretében történő árubeszerzés, valamint tájékoztatási és
műszaki tervezési szolgáltatások felügyelete; tanácsadás a felügyelt szerződésekkel
kapcsolatos ügyekben. A Megbízott által végzendő feladatok pontos körét és meghatározását
a 3. sz. mellékletként csatolt műszaki leírás tartalmazza.

II. A Szerződés struktúrája

A Megbízott feladatait a jelen Különös szerződési feltételek és az alábbi mellékletei szerint
köteles teljesíteni. A Különös szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az
Általános szerződési feltételek, a műszaki leírás, az ekként sem szabályozott kérdésekben a
Szerződés további mellékletei az irányadók. A jelen bekezdésben meghatározott
dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség, eltérések
és vita esetén a jelen Különös szerződési feltételek, valamint a számozását tekintve előbb álló
mellékletben foglaltak az irányadók.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Általános szerződési feltételek
2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás
3. sz. melléklet: Műszaki leírás
4. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv
5. sz. melléklet: Szakmai ajánlat
6. sz. melléklet: Útmutató a változtatások, vállalkozói követelések kezeléséhez
7. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat
8. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a szakértők tekintetében

III. A Megbízott tevékenységének a kezdete

A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláírták.
A Megbízott munkáját a Szerződés hatályba lépését követő első napon köteles megkezdeni.

IV. A Megbízott tevékenységének időtartama

A teljesítés időtartama 33 hónap. Ez tartalmazza a szükséges idejű próbaüzemeket és a
megfelelő engedélyek beszerzését is. Ezt követően a Megbízottat a kivitelezői jótállás
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időtartama alatt (legfeljebb 60 hónap) rendelkezésre állási kötelezettség terheli. A Megbízott
szerződéses kötelezettségei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a Megbízóval a projekt
keretében kötött építési szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek. Megbízott
tevékenysége az építési szerződések esetén magába foglalja a Teljesítési igazolások kiadását,
a végelszámolást és az összes biztosítékok feloldását is.

V. Megbízási díj, fizetési feltételek

5.1. A megbízási díj: [*] forint + ÁFA, azaz [*]forint + általános forgalmi adó. A jelen
szerződés fázis alapú szerződés. A támogatás szempontjából elszámolható költség
erejéig a megbízási díj 84,426726 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint
15,573274 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. A jóváhagyott és
elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megbízót terheli.

A Megbízott az 5.1 pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség 30 %-ának
megfelelő, ……….. forint, azaz …………….. forint előlegre jogosult, az előleg
összegével azonos összegű előlegbiztosíték ellenében. A biztosíték szolgáltatásának
kötelezettségét a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§
(1d) bekezdése alapján kell teljesíteni. A 5.1 pont szerinti ellenérték változása a
szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez
előlegbekérő levél is szükséges. Előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként
az előleggel azonos mértékű biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő a Megbízó azzal,
hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57. §
(1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési
eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége
alól. Az előleg-biztosítékot az előleg kifizetésének időpontjában kell rendelkezésre
bocsátani.
A biztosítékot a Vállalkozó az előleg – külön előlegbekérő okiratban történő –
igénylésével köteles közvetlenül a KEOP Közreműködő Szervezet részére benyújtani a
Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Előleg kizárólag a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott
biztosíték ellenében folyósítható. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről
számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a
Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KEOP Közreműködő
Szervezet részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.
A felvett előleget egyenlő részletekben, a benyújtásra kerülő résszámlák és a
végszámla összegéből kell levonni.

5.2. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével és szerződésszerű
teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az
esetlegesen a Szerződés teljesítése során létrehozott mű(vek) tekintetében fizetendő
felhasználási díjat is).

5.3. A Megbízott felé történő kifizetések forintban kerülnek átutalásra a Közreműködő
Szervezet által a Megbízott ………………………….. sz. bankszámlájára.
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5.4. A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó
által leigazolt tevékenysége alapján, a Projekt megvalósításának a fázisaihoz (kivitelezés
ütemezése) igazodó esedékességgel jogosult a díjazásra.

5.5. A kifizetések az érintett közreműködő szervezet útján, közvetlen szállítói kifizetéssel,
a szerződés 4. sz. mellékletben foglalt Pénzügyi ütemterv szerint történnek, minden esetben
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, a számlának a Megbízóhoz
történő beérkezését követő 30 napon belül.

Amennyiben a kivitelezés befejezése a tervezettnél későbbi időpontban valósul meg, úgy
nyertes ajánlattevő többlet kifizetési igénnyel nem fordulhat az ajánlatkérőhöz, ebben az
esetben ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 125. § (10) bekezdését a kifizetés ütemezésének
módosítása tekintetében.

5.6. A Megbízott köteles kibocsátásra kerülő számlája mellékleteként kimutatást csatolni,
amelyben megjelöli a tárgyidőszakra vonatkozó tevékenységét.
Megbízott tudomásul veszi, hogy a Projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött
fázis alapú díjazásra kizárólag a Projekt keretében történő kivitelezői teljesítés adott fázisának
megvalósulása esetén jogosult. A számla benyújtásának feltétele a kapcsolódó jelentés
Megbízó általi elfogadása. A végszámla kiállításának/benyújtásának feltétele a hiánymentes
műszaki átadás-átvétel és a Megbízott előzetes zárójelentésének a Megbízott általi
jóváhagyása.

5.7. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok
szerint járnak el.

5.8. Jelen szerződés teljesítése során a Megbízó alkalmazza a Kbt. 125. § (4) – (5)
bekezdését:

„a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.
(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) 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 az 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 az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.”

VI. A Szerződés biztosítékai

6.1. A Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének,
feladatának késedelmes teljesítése (beleértve a kivitelezési szerződésekben alkalmazott FIDIC
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Szerződéses Feltételekben a Mérnök munkájához rendelt időtartamok határidejéhez képesti
késedelmes teljesítést is) esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér
mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 50.000,- Ft. Megbízó legfeljebb a
késedelem kezdetétől számított 30 napra jogosult késedelmi kötbér érvényesítésére, így a
késedelmi kötbér mértékének felső határa 1.500.000,-Ft..

6.2 A Szerződés Megbízó részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Megbízó
jogosult a Megbízott-tól ……………………,-Ft (az ajánlat szerint) meghiúsulási kötbért
követelni. Akkor alkalmazandó a kötbér, ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el,
vagy feladatainak ellátását 30 napot meghaladóan, neki felróható okból szünetelteti.

6.3. Megbízó a Megbízott általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként a 4/2011
(I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése alapján a folyósítandó szállítói előleg összegének
megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-
nyújtás kötelezettségét írja elő.
A biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Megbízott választása szerint
teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Megbízó fizetési számlájára történő befizetéssel vagy
bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet
ajánlattevő - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy
többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is
elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása
értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha a Megbízott az előleg lehetőségével élni
kíván.

VII. Értesítések

A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére,
az alábbi címre kell eljuttatniuk:

A Megbízott részére:
Szervezet:
Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:

A Megbízó részére:
Szervezet:

Címzett:
Cím:
Telefonszám:
Fax:

VIII. Egyéb különös feltételek

8.1. Valamennyi, a teljesítésben részt vevő szakember esetében szükséges a
magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Amennyiben a teljesítésben részt vevő
bármely szakember a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével nem rendelkezik, úgy
a vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt, saját költségén köteles kellő létszámú
szaktolmács folyamatos jelenlétét biztosítani.
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8.2. A Megbízottnak igazolnia kell, hogy rendelkezik rendelkezik mérnöki tanácsadásra és
műszaki ellenőrzésre vonatkozó környezetirányítási rendszer meglétét igazoló, az Európai
Unióban érvényes, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló rendszerekben kibocsátott
tanúsítvánnyal (pl. ISO 14001, vagy azzal egyenértékű), vagy a környezetirányítási intézkedés
egyéb bizonyítékával vagy azok biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával, és a
szerződés teljesítése során biztosítania kell az annak megfelelő eljárást.

8.3. A Megbízott tevékenységét a „Építési Munkák Szerződéses Feltételei Megbízó által
Megtervezett Magas- és Mélyépítési Munkákhoz” vagy „Elektromos és gépészeti
létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez,
második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember” dokumentumában rögzített
előírások szerint végzi. A Megbízott a Változtatásokra vonatkozó FIDIC KÖNYV13.1, 13.2
és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos FIDIC KÖNYV20.1 Alcikkely
szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelő hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen szerződés
mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés
módosításához szerint.

8.2. A Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik a közösségi támogatás vagy a
társfinanszírozói támogatás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési
kötelezettsége vonatkozásában, amennyiben az a Megbízottnak felróható bármely okból
következik be.

8.3. A Megbízott tevékenysége végzése során köteles alkalmazni a zöld iroda alapelveit a
következők szerint:

 Papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben
nyomtat. A szerkesztést számítógépen hajtja végre.

 Újrahasznosított papírt alkalmaz az irodai és nyomdai munkák során.
 Nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a kétoldalas nyomtatást,

környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz.
 Az egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti, és fax-előlapként vagy jegyzetként

hasznosítja újra.
 Az utazásokat a minimumra csökkenti, és elektronikusan kommunikál a

projekttagokkal.
A Megbízott feladatát képezi továbbá a projekt megvalósítása során a kivitelező által a
létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon
terheléscsillapító intézkedéseket tartalmazó valamint a létesítés, építés ideiglenes
helyigényének és hatásterületének minimalizálására vonatkozó cselekvési terv jóváhagyása,
és végrehajtásának ellenőrzése.

8.4. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek
feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

8.4. A Megbízott számlavezető pénzintézete és számlaszáma:
……………………………………………………

8.5. A Szerződés valamennyi fél általi aláírásával lép hatályba.

IX. Szerződési példányok
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A jelen Szerződés 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megbízót, 1 példány a
Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

[hely], [dátum] [hely], [dátum]

[*]
Megbízó Megbízott
képviseletében: képviseletében: [*]



1. SZ. MELLÉKLET

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
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PREAMBULUM

1. Meghatározások és értelmezés

1.1. A Szerződésre a következő meghatározások vonatkoznak:

Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény.

Közreműködő: a Megbízottnak a jelen szerződés mellékletét képező szakértői listában és
ajánlati nyilatkozatban megjelölt képviselői, alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói.

Megbízó: a Különös szerződési feltételekben ekként meghatározott személy.

Pénzügyi ütemterv: az az ütemterv, amely a Megbízási díjat a Szolgáltatások egyes fázisaira
figyelemmel díjtételekre bontja.

Projekt: a Különös szerződési feltételek preambulumában ekként meghatározott beruházás.

Szerződés: a Különös szerződési feltételek és annak valamennyi melléklete.

Szolgáltatások: a Megbízott által a Szerződés alapján és arra tekintettel teljesítendő
feladatok, valamint a Megbízott által a Szerződés alapján nyújtott, valamint közvetlenül vagy
közvetett módon keletkezett valamennyi szolgáltatás.

Teljesítési időszak: a Megbízott által a Szerződéssel vállalt Szolgáltatások elvégzésének
periódusa.

Megbízott: a Különös szerződési feltételekben ekként meghatározott, a Szolgáltatások
teljesítésére köteles fél.

Megbízási díj: a Különös szerződési feltételek V. pontjában ilyenként megjelölt összeg.

1.2. A szövegösszefüggés függvényében az egyes szám magában foglalja a többes számot
is, és fordítva.

1.3. Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, továbbá jogi személyiség
nélküli társaságok, gazdálkodó szervezetek is értendők.

1.4. A Szerződés fejezetcímei és címei csak a könnyebb eligazodást szolgálják; a Szerződés
értelmezésénél figyelmen kívül hagyandók.

1.5. Amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, nap alatt naptári nap értendő.

2. Értesítések és írásbeli közlések

2.1. A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesíteni. A szerződés teljesítése során a dokumentálás
elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra, amelyet személyesen vagy postán kell eljuttatni a felek Különös szerződési
feltételekben meghatározott címére. Amennyiben a felek egymásnak faxszámot is megadtak,
ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető. A tértivevényes ajánlott levél a feladása utáni
ötödik napon akkor is átvettnek minősül, ha a másik fél, bármely okból is, nem veszi azt át.
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Valamennyi írásos kommunikációban fel kell tüntetni a Szerződés fedőlapon szereplő
elnevezését és számát.

2.2. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó
napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták.

2.3. A napokban megadott határidők első napja az a nap, amely a határidő számítására okot
adó esemény napját követi. Amennyiben a határidő utolsó napja nem magyarországi
munkanap, a határidő az azt követő első magyarországi munkanapon jár le.

2.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést,
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell
foglalni.

2.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.

A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3. Általános jogok és kötelezettségek

A Megbízó a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket
megadja és részt vehet a Megbízott által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen
túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a Szolgáltatások teljesítését.

4. Tájékoztatás

4.1. A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részére a Szerződés
teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A
Megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a
Megbízónak.

4.2. A Megbízónak lehetőség szerint együtt kell működnie a Megbízottal a Szerződés
teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utóbbi indokoltan
kérhet tőle.

5. Megbízó együttműködési kötelezettsége

5.1. A Megbízó a Szerződés teljesítése érdekében együttműködik a Megbízottal.

A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6. Általános kötelezettségek

6.1. A Megbízottnak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai
gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat.
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A Megbízott köteles minden, szakcégtől általában elvárható intézkedést megtenni a Projekt
határidőre történő, műszakilag kifogástalan és költségeiben leggazdaságosabb megvalósítása
érdekében.

6.2. A Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott
megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit vagy a Megbízó szakszerűtlen
vagy jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás
kézhezvételétől számított 8 napon belül értesítenie kell a Megbízót, feltárva az adott
utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott
értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott – jogszabályi kivételektől eltekintve -
köteles az adott utasítást végrehajtani.

6.3. Ha a Szolgáltatásokat vállalkozóként több különböző, önálló személy látja el, azok
felelőssége a Szerződés teljesítéséért egyetemleges. A jelen Szerződés értelmében a
képviseletükre jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kötelezettséget vállalni
valamennyi, a Megbízotti oldalon álló személy képviseletében.

6. Magatartási szabályok

7.1. A Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója,
szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. A
Megbízó nevében kötelezettséget annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat.

7.2. A Megbízott és valamennyi Közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a
Szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és
dokumentum vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után.
Amennyiben a Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, - jogszabályban előírt
kötelezettség kivételével - sem a Megbízott, sem Közreműködői nem közölhetnek a
Szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel ill. nem
hozhatják azokat nyilvánosságra. A Megbízott és Közreműködője a Szerződés keretein kívül
nem használhatja fel a Szerződés teljesítése céljából készített tanulmányokat, terveket, az
elvégzett tesztek és kutatások eredményeit.

8. Összeférhetetlenség

8.1. A Megbízott és Közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely
sértheti vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni kötelezettségei teljesítését. E
rendelkezés megsértése esetén a Megbízó jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni
kártérítési kötelezettség nélkül elállni.

8.2. A Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadályozza vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy
veszélyeztetik a Megbízott vagy Közreműködői részéről a Szerződés objektív és pártatlan
teljesítését. Ennek keretében a Megbízott – a jelen Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt
egyéb rendelkezések betartásával - kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált
Közreműködőjét haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót.
8.3. A Megbízó megvizsgálhatja, hogy az összeférhetetlenség elhárítására tett intézkedések
megfelelőek-e, és előírhatja további intézkedések megtételét.
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8.4. Amennyiben a Megbízott az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem
szünteti meg, a Megbízó – a jelen Szerződésből fakadó egyéb jogainak sérelme nélkül –
jogosult a Szerződéstől a Megbízottal szembeni kártérítési kötelezettség nélkül elállni.

9. Információnyújtás

9.1. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a
Szolgáltatásokról. A Megbízott a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről,
nehézségekről – a rendszeres írásos jelentésein túlmenően is – folyamatosan tájékoztatja a
Megbízót. A Megbízó bármilyen információt bekérhet a Megbízottal, és jogosult azokat
ellenőrizni.

9.2. A Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve
részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, tájékoztatók
összeállításában.

9.3. A Megbízott a Szolgáltatások teljesítésekor köteles a Projektre és a Szolgáltatásra
vonatkozó valamennyi tervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak.

10. Dokumentáció és műszaki tervek

A Megbízottnak minden dokumentációt a Megbízó számára elfogadható, általánosan
elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészítenie, figyelembe véve a legújabb
tervezési szakmai szokásokat.

11. Közreműködők és felszerelések

A Megbízottnak biztosítania kell Közreműködői számára azon eszközöket és felszereléseket,
amelyek leginkább elősegítik a Szolgáltatások hatékony teljesítését.

12. A Közreműködők megváltoztatása

12.1. A Megbízott csak a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései
szerint változtathatja meg a Szolgáltatások körében eljáró Közreműködőit. E rendelkezés
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megbízónak a Szerződéstől történő, a
Megbízottal szembeni felmondásra ad okot, mely esetben Megbízó jogosult a Megbízott-tól a
Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott meghiúsulási kötbért követelni.

12.2. Amennyiben a Megbízó megítélése szerint valamely Közreműködő a Szolgáltatások
teljesítését nem megfelelően végzi vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is,
ha cselekménye vagy mulasztása a Szerződés megszegésének körében még nem értékelhető,
továbbá, ha kiválasztása nem a Szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással
kérheti a Megbízottól a Közreműködő leváltását. A Megbízott haladéktalanul köteles a
kérésnek eleget tenni, és egyidejűleg köteles gondoskodni a leváltott Közreműködő megfelelő
pótlásáról.

12.3. A Közreműködő helyébe lépő másik Közreműködőnek legalább ugyanolyan
képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott Közreműködőnek
kellett rendelkeznie.
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12.4. A Közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült költségeket a
Megbízottnak kell viselni.

12.5. A Közreműködő a Szolgáltatások teljesítéséhez további Közreműködőt nem vehet
igénybe.

13. A Megbízott felelőssége az igénybe vett Közreműködőkért

A Megbízott felelős Közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a
Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megbízónak valamely Közreműködő
igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Megbízottat a Szerződés szerinti
kötelezettségei és felelőssége alól.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

14. Nyilvántartások

14.1. A Megbízottnak pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie a
Szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozásában.

14.2. A Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat a Szerződés teljesítésétől
számított 5 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli törvény a nyilvántartás részét
képező valamely dokumentumra hosszabb megőrzési kötelezettséget ír elő, a törvényben
megjelölt időtartamon át) meg kell őrizni.

14.3. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama
lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami Számvevőszék, az Európai
Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső
ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a KEOP KSZ,
a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott
képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások
megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy
könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

15. Közbenső jelentések és zárójelentés

15.1. A Megbízottnak a Szerződés teljesítése során jelentéseket kell készíteni. A jelentéseket
olyan formában kell elkészíteni, ahogy azt a Megbízó kéri.

15.2. A Szerződés Teljesítési időszakának vége előtt a Megbízottnak zárójelentést kell
összeállítania. Amennyiben alkalmazható, a zárójelentés mellé kritikai tanulmányt kell
mellékelni azokról a jelentős problémákról, amelyek a Szolgáltatások megvalósítása során
felmerültek.

16. A jelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyása

16.1. A Megbízó a Megbízott által összeállított és elküldött jelentések és egyéb
dokumentumok jóváhagyásával igazolja azok Szerződésnek való megfelelését.
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16.2. A Megbízónak a kézhezvételtől számított 30 napon belül értesítenie kell a Megbízottat
a részére küldött dokumentumokat vagy jelentéseket érintő döntéséről. Elutasítás esetén
döntését indokolni köteles. A zárójelentés esetében a fenti határidő 60 nap. Ha a Megbízó
határidőn belül nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbízott
kérheti azok írásbeli elfogadását. Ha a Megbízó az írásbeli kérés kézhezvételétől számított 45
napon belül sem tájékoztatja a Megbízottat észrevételéről, a dokumentumokat és jelentéseket
elfogadottnak kell tekinteni.

16.3. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbízó a Megbízott által végrehajtandó
módosításoktól függően hagy jóvá, a Megbízó a kért módosítások végrehajtására határidőt ír
elő.

17. A Szerződés során készített jelentésekhez és dokumentumokhoz fűződő jogok

17.1. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megbízó, mint a
projekt Kedvezményezettje (a továbbiakban: Kedvezményezett) területi korlátozás nélküli,
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá
biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv)
átdolgozására. Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy
részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát
köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. Amennyiben a pályázati
támogatási Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött
szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati
jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani.
Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a
felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő
Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

17.2. A Megbízott nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem
hivatkozhat azokra harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megbízó
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

17.3. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői
jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megbízó kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a
Megbízót illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása
szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. A vagyoni jogok
ellenértékét a felek a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.

18. Fizetés

18.1. A díjfizetés esetén követendő eljárásról a Különös szerződési feltételek rendelkeznek.

18.2. A Megbízó fizetési kötelezettsége teljesítettnek minősül azon a napon, amikor a
Megbízó számláját a bankja megterhelte. Amennyiben a Megbízó a kiszámlázott összeg
bármely részét vitatja és erről a Megbízottat értesíti, a Megbízó további tájékoztatást vagy
javítást kérhet, amelynek a Megbízott 30 napon belül eleget kell, hogy tegyen. A fizetési
határidő az (adott esetben új) számla elfogadásától újrakezdődik.

18.3. A Megbízó a kifizetéseket forintban teljesíti.

18.4. A végszámla kifizetése – amennyiben a Pénzügyi ütemterv eltérően nem rendelkezik –
a Megbízottnak valamennyi Szolgáltatás teljesítésétől és a Szolgáltatások befejező ütemének
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vagy utolsó részének a Megbízó általi jóváhagyásától függ. A végszámla kifizetését csak
azután lehet teljesíteni, hogy a Megbízott benyújtotta a zárójelentést és azt a Megbízó
elfogadta.

18.5. A következő események bekövetkezése és fennállása esetén a Megbízó a Megbízott
írásos értesítésével, részben vagy egészben visszatarthatja a Megbízottnak járó kifizetéseket
(beszámítás alapján, figyelemmel a Kbt. 130. § rendelkezéseire), vagy lehívhatja a Különös
szerződési feltételekben meghatározott teljesítési biztosítékot:
a) a Megbízott valamely Szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget;
b) bármely egyéb, a Megbízott érdekkörében felmerülő körülmény, amely a Megbízó
véleménye szerint akadályozza vagy veszélyezteti a Projekt eredményes teljesítését.

19. A Megbízott tartozásainak visszafizetése

19.1. A Megbízott az ezirányú felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles
visszafizetni azon összegeket, melyeket a Megbízótól a neki a Szerződés szerint járó összeg
felett kapott.

19.2. Részletfizetés esetén a fizetés összege először a költségekre, azután a kamatra, végül a
visszafizetendő összegre számolandó el.

19.3. A Megbízó a Megbízottal szembeni követelését beszámíthatja bármely, a Megbízottnak
fizetendő összegbe.

20. A Szerződés módosításai

20.1. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban,
írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni.

20.2. Ha a változtatás a Megbízott érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt
szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Megbízottnak kell viselnie.

20.3. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi
rendelkezése megfelelően irányadó.

20.4. A Megbízott köteles írásban értesíteni a Megbízót a Különös szerződési feltételekben
megadott kapcsolattartójának ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá
bankszámlája számának megváltozásáról.

SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

21. Szerződésszegés

21.1. A fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeinek
bármelyikét.

21.2. A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a Szerződés megszegéséért.

21.3. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés elállásra ad
lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont.
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22. Késedelmes teljesítés

22.1. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott a késedelem minden napja után a Különös
Szerződési Feltételekben meghatározott mértékű kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli.
Ez a rendelkezés nem zárja ki a Ptk. késedelmes teljesítésre vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelő alkalmazását.

22.2. A Megbízó érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is.

A Szerződés felmondása a Megbízó részéről

23.1 A Szerződésben meghatározott elállási okok mellett a Megbízó a Megbízotthoz intézett
nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha:

a) a Megbízott szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi
(súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl meg vagy
amely a Projekt (határidőre történő) megvalósulását veszélyezteti);
b) a Megbízott a Megbízó által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
c) a Megbízott ismételt felszólítás ellenére vagy a Megbízó által meghatározott
határidőig nem teljesíti a Megbízó által adott utasításokat;
d) a Megbízott fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási
eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit;
e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
f) más közbeszerzési eljárásban a Megbízott hamis adatokat közölt vagy az
eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
g) a Megbízott nem biztosítja az előírt biztosítást, vagy a biztosító tevékenységi
engedélyét elveszítette vagy fizetésképtelenné vált és a Megbízott haladéktalanul nem köt
újabb biztosítást;
h) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik,
hogy a Megbízott a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére
tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni.

23.2. A felmondási nyilatkozat csak a hatályosulása idején folyamatban lévő fázis
megkezdésének időpontjára visszamenőleg szünteti meg a Szerződést.

23.3 A Megbízott súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén a Megbízott
kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.

24. A Szerződés felmondása a Megbízott részéről

A Megbízott a Megbízó részére küldött nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha a
Megbízó írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megbízó által elfogadott teljesítés után
járó összegeket azok esedékessé válásától számított 180 nap eltelte után sem.
A felmondás a Megbízó általi kézhezvételtől számított 90 nap elteltével válik hatályossá.

25. Kártalanítás

25.1. A Megbízottnak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a Megbízót, annak
megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben,
amely
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a) a Megbízott tevékenységéből vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások
teljesítése során, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb
formáival kapcsolatos jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai
megsértéséből származik vagy
b) abból származik, hogy a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve,
hogy a Megbízó a Megbízottat értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy
károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről.

26. Vis maior

26.1 Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior
akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be.

26.2. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás,
járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások,
robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél
érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak
kiküszöbölni.
26.3. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, tegyen annak
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja
szerződéses kötelezettségeit.

26.4. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megbízó írásban
másképp nem rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti
kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

26.5. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik
félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

A VITÁK RENDEZÉSE

27. A viták rendezése; irányadó jog

27.1. A Megbízónak és a Megbízottnak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés
úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.

27.2. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról.
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés
rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol a
megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz
fordulni.

27.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben,
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a Szerződő felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos döntésének, hatáskörének azzal, hogy a
Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírók száma
három. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.
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27.4. A Szerződésre a magyar jog az irányadó.
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4. SZ. MELLÉKLET

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

A Projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött díj (a Megbízási díj 100 %-
a)

(Fázis alapú kifizetés)
Az építési vállalkozási szerződés megköttetett 10
Az építési vállalkozási szerződés 20%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 30%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 40%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 50%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 60%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 70%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés 80%-os készültség 10
Az építési vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi
Igazolás a Megbízott részéről kiadásra került 10
A Megbízott előzetes zárójelentését a Megbízó jóváhagyta* 10

Az összes létesítményre és beszerzett árura a jótállási idő eltelt, az
építési vállalkozó(k) részére a Teljesítési Igazolás a Megbízott
részéről kiadásra került és zárójelentését a Megbízó elfogadta*

0
(A teljesítési biztosíték

visszajuttatása
Vállalkozó részére)

összesen: 100

 Abban az esetben, ha a Megbízott tevékenységének időtartama a Projekt zárás időpontja
utánra esik.(lsd.: műszaki leírás I/5. pontja alatti táblázatot)
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5. SZ. MELLÉKLET

SZAKMAI AJÁNLAT
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6. SZ. MELLÉKLET

ÚTMUTATÓ

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ
ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Ez a segédlet kizárólag a Kohéziós Alap és KEOP környezetvédelmi projektek megvalósítási
fázisában felmerülő változtatási eljárások és vállalkozói követelések esetében használható fel,
de fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesítheti a FIDIC PIROS KÖNYV
szerződések teljesítése során szerzett tapasztalatot, amely nélkül nem lehet összetett, a
kivitelezés időszakában jelentkező, néha jogi szakismereteket is igénylő feladatokat
megoldani.
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6. SZ. MELLÉKLET

1. A Közreműködő Szervezet (KSZ), az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztálya (KFF) és a Mérnök szerepe az építési szerződés teljesítése során

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák elszámolhatóságának és közbeszerzési
szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a Változtatási eljárásokban, valamint a
Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a szabálytalanságok, és ebből
adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése érdekében.

A KSZ összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés,
Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a
Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az
elszámolhatósági vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei
finanszírozhatóak-e a projektre biztosított forrásokból: amennyiben a projekt
alapdokumentumai alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő
többlet költségek csak és kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a
tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre áll az építési szerződés
költségvetésében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ megítélése szerint a
Megrendelő oldalán felmerülő körülmények közbeszerzési szempontból (előre nem
láthatóság) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló
pótmunka elvégzését.

A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapján a KSZ a KFF
véleményének beszerzése előtt fentiek tekintetében csak előzetes jogi álláspontot ad. A
Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés támogathatóságához szükséges a KFF
közbeszerzési-jogi szempontú egyetértő véleménye is.

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom
végrehajtásának felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az
esetlegesen felmerülő vitás kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök
szakmailag vizsgálja meg a Változtatás, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka
műszaki megfelelőségét, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán
felmerülő körülményeket.

2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés - Tartalékkeret

2.1 Változtatások, Vállalkozói követelések kezdeményezése

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alapján Változtatási utasítás
kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alapján Vállalkozói javaslat benyújtásával.
Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3
alapján.

A FIDIC 13.1 alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Vállalkozói
javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás
nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a teljesítésre
vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1
alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.
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A FIDIC 13.2 és 13.3 alapján a Vállalkozó által benyújtott Vállalkozói javaslatban a
Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a
változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak
tartalmaznia kell a Vállalkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igényét is, így
arra a FIDIC 20.1 alapján Vállalkozói követelést benyújtani már nem kell.
Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1):

- A Vállalkozói követelés elsősorban nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka
elvégzésnek a következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez
szükséges a kivitelezés zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb
hóolvadás, eső után; csatorna nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni
alappont áthelyezés stb.).

- A Vállalkozói követelés másodsorban, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alapján kiadott,
műszaki tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ilyen
utasítást a Mérnök jellemzően csak olyan kisebb fokú műszaki tartalomváltozásokra ad ki,
amelyek esetében a Mérnök nem látja szükségét előzetes költségkalkulációnak, részletes
műszaki bemutatásnak. Ebben az esetben tehát nincs szó Vállalkozói javaslatról csak Mérnök
által kiadott Változtatási utasításról, amelynek azonban lehet a következménye Vállalkozói
követelés.

- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 szerinti Változtatási utasítás kiadása
vagy a Vállalkozó által a FIDIC 13.2 vagy 13.3 benyújtott Változtatási javaslat Mérnök
általi jóváhagyása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását azonban
megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy
Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek bejelentse
onnantól számított 28 napon belül, hogy a körülményről, eseményről tudomást szerzett
vagy tudomást kellet volna szereznie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és
arra a FIDIC pontra történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy
várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos
összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog benyújtani.

A bejelentés után történik meg magának a követelésnek a benyújtása, amelyre 42 nap
vagy a Mérnök és a Vállalkozó közötti megállapodás szerinti határidő áll rendelkezésre.
A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban
ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés
összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten meghatározzák azokat az eseteket, amelyek
bekövetkezésekor a Vállalkozó, a FIDIC 20.1 alapján szabályozott módon, többletköltség
kifizetésére és/vagy teljesítési időtartam hosszabbítására lehet jogosult:

 1.9 Tervek vagy utasítások késedelme (költség+haszon)
 1.9 Hibák a megrendelő követelményeiben (Sárga FIDIC) (költség + haszon)
 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + haszon)
 3.3 A Mérnök utasításai
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 4.7 Kitűzés (költség + haszon)
 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények (költség)
 4.24 Régészet (költség)
 7.4 Üzempróbák (költség)
 8.4 Megvalósítás időtartalmának meghosszabbítása (költség)
 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek
 8.9 Felfüggesztés következményei (költség)
 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba (költség + haszon)
 12.2 Elhalasztott Üzempróbák (Sárga FIDIC) (költség+haszon)
 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség+haszon)
 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások (költség)
 16.1 Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (költség)
 17.3-17.4 A Megrendelő kockázati körébe tartozó események és azok következményei

(költség, f, g pontokra haszon is)
 19.4 Vis Maior következményei (költség)

2.2 VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOK ÉS VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK
JÓVÁHAGYÁSA A MÉRNÖK, A MEGBÍZÓ ÉS A KSZ RÉSZÉRŐL

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök
vagy a Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan kell egyeztesse
KSZ felelős projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, FI-n történő
megbeszélésen stb.) és csak ezután kezdhető meg a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói
követelés kidolgozása. Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint
kiadott Változtatási utasítás eredménye, a koncepcionális egyeztetést az utasítás kiadását
megelőzően kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális
egyeztetést, mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről
van szó, amelyek az általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági,
sem közbeszerzési kérdéseket, akkor attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a
kockázata annak, hogy a KSZ-hez jóváhagyásra benyújtott Változtatási javaslatot vagy
Vállalkozói követelést és azok támogatásból történő kifizetését KSZ elutasítja. Továbbá ilyen
esetekben KSZ-t nem köti a jóváhagyásra az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidő.

A koncepcionális egyeztetés során a KSZ meg tudja vizsgálni, hogy adott projekt
szempontjából valamely pluszmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy
közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy ekkor még nem áll rendelkezésre a
kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek hivatalos
jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a
projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján KSZ csupán tájékoztatást, segítséget nyújt
elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek.
Az egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos
meghatározása, valamint szükségszerűségének vizsgálata.

Az egyeztetés elősegíti, hogy a KSZ-hez később hivatalosan benyújtott, már elkészített
Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen a
projektmenedzser előtt, és azokat az alábbi 2.2.2 pontban meghatározott határidőn belül el
tudja bírálni. A koncepcionális egyeztetés célja, hogy ne a Változtatási javaslatok vagy
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Vállalkozói követelések elkészítése és KSZ-hez történő benyújtása után derüljön ki,
hogy az annak alapjául szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható.

A KSZ által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének
értelmében a Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói
követeléseket a Megrendelő jóváhagyása nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat.
Megrendelőnek ugyanakkor a KSZ jóváhagyását kell kérnie a Változtatási
javaslatokhoz és a Vállalkozói követelésekhez a változással érintett műszaki tartalom
és/vagy a többletköltségek támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási
utasítás eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a
Megrendelő jóváhagyása szükséges.
(A pontos eljárásrendet rögzíti a 3. függelék folyamatábrája.)

2.2.1 A Változtatási javaslat és a Vállalkozói követelés tartalmát az 1. és a 2. függelék
tartalmazza.

2.2.2 JÓVÁHAGYÁSI HATÁRIDŐK
A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől
történő kézhezvételét követő, 5 munkanapon belül továbbítja a KSZ felé a saját
jóváhagyásával és a Mérnök hozzájárulásával együtt.

KSZ a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követő 10
munkanapon belül válaszol Megrendelő részére előzetes jogi álláspontját kifejtve.

Megrendelő a döntést tartalmazó előterjesztés példányokat, a kézhezvételt követően azonnal
megküldi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rögzített folyamat eredményeként tett
észrevételei alapján módosított dokumentumokat a Megrendelő megküldi KSZ-nek. A KSZ a
módosított dokumentumok tartalmával történő egyetértése esetén, azokat jóváhagyja
(szerződés módosítás ellenjegyzése).
A SZÜKSÉGES JÓVÁHAGYÁSOK (MEGRENDELŐ, KSZ) BESZERZÉSÉT
KÖVETŐEN MÉRNÖK SORSZÁMOZVA HAGYJA JÓVÁ A VÁLTOZTATÁSI
JAVASLATOKAT ÉS A VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEKET.

2.2.3 A Változtatások és Vállalkozói követelések elszámolása

A változtatásokból eredő és az adott projekt szempontjából elszámolható, Vállalkozónak járó
többletköltségek kifizetése a szerződés tartalékkeretének terhére történik. Ugyanígy a
tartalékkeret terhére történik az elfogadott követelés kifizetése is.

2.3 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 pontja szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6
pont szerinti napi díjas munkákból állhat. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű
Ajánlati Ár és a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A
kivitelezés során a kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az
Egyösszegű Ajánlati Ár).



6

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, amennyiben:
- a fentebb már részletezettek alapján elszámolhatósági kérdést nem vet fel,
- a szerződéskötéskor az egyik fél által sem előre látható ok következtében beállott,
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sértő körülmény miatt van szükség az adott
pótmunkára,
- a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma
alapján meghatározott részét módosítja a pótmunka.

Tehát a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó előírásainak is érvényesülniük kell a
tartalékkeret - közbeszerzési eljárás lefolytatása nélküli - felhasználásához.

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak
megfelelően járnak el (lsd. 2.2.2 utolsó mondata), és ennek következményeként a KSZ utólag
az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett műszaki tartalomnak a
szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem hagyja jóvá, az teljes
egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítást nem hagy jóvá
utólag a KSZ, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók
támogatásból.

Mellékletek: 1-3 Függelékek
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1. Függelék

Változtatási Javaslat tartalmi követelményei

1. Általános adatok

 Változtatási Javaslat sorszáma
 Kérelmező megnevezése
 Kérelem időpontja
 Szerződés száma

2. Szerződésben rögzített műszaki tartalom az Ajánlat szerint

 Szerződésre való hivatkozás (Kötetszám, oldalszám, rajzszám)
 A Szerződésben szereplő műszaki tartalom rövid leírása, bemutatása

3. Változtatási Javaslat

 Hivatkozás a csatolt melléklet(ek)re (melléklet száma, rajz száma)
 Változtatási Javaslat részletes leírása [13.2 (i)-(iv) szerinti besorolás, 13.3 (a)-
(c) szerinti tartalom]
 Változtatási Javaslat szükségességének indoklása az alábbi kategóriák szerint:
adminisztrációs ok, műszaki ok, pénzügyi ok, ütemezési ok, egyéb ok

4. Változtatási Javaslat hatása a projekt egészére

 A hatás becslése (1-nincs hatással, 2-kismértékű, 3-közepes, 4-jelentős,5-
kiemelkedő) pénzügyi, határidő, műszaki specifikáció és egyéb tekintetben
 Az egyes hatások szöveges leírása (pénzügyi hatások, határidőre gyakorolt
hatás (részletes indoklás szükséges, ütemtervvel kiegészített), műszaki változás)

5. Változtatási Javaslatot készítő neve, beosztása, aláírása

6. Mellékletek

2. Függelék
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Vállalkozói Követelések (Claimek) összeállítása és formája

Borítólap

Tartalomjegyzék

Összefoglaló
Hivatkozás Szerződéses Feltételek vonatkozó cikkelyére
Követelés tárgyának rövid leírása
követelt összeg és/vagy időtartam

1 A Létesítmény rövid ismertetése
Projekt rövid ismertetése (helyszín, projekt egy mondatos ismertetése, finanszírozás
összetétele, Megrendelő, Szerződéskötő Hatóság)

2. A Beruházás mérföldkövei
Általános fontosabb adatok: Versenyajánlat benyújtása, Szerződés aláírása, Szerződés
összege, Tartalékkeret, felhasznált Tartalékkeret, Munkakezdési Utasítás

3. A Vállalkozói Követelés

3.1. A Vállalkozó Követelés részletes ismertetése
A követelés pontos meghatározása

3.2. Vállalkozói Követeléssel kapcsolatos események
Követeléssel kapcsolatos események kronológiai ismertetése, tárgyalások, levelek,
kooperációs jegyzőkönyvek, releváns kivonat a Tenderdokumentációból, Építési Naplóból.
Vállalkozói Követelés bejelentése és Mérnök esetleges válasza, utasítása a követelés részletes
kidolgozására.

3.3. A Vállalkozói Követelés indoklása, alátámasztása
Tenderdokumentáció kivonat, Szerződéses Feltételek, jogszabályok, táblázatok, kimutatások

3.4. A Vállalkozói Követelés elszámolása
Kellő részletezettségű, elemi követeléstételekre bontott, jól követhető költségvetéssel és

összesítővel kell elkészíteni

A követelés tételeknek tartalmaznia kell:

a) a követelés alapjául szolgáló munkatétel tételszámát

b) a követelés alapjául szolgáló munkatétel pontos műszaki tartalmát,
beleértve a beépítésre került anyag, termék, berendezés megnevezését, műszaki paramétereit,
típusát, valamint a beépítés körülményeit stb.

A munkatétel anyagköltségét - különösen az egyedi, speciális anyagok,
termékek, berendezések beépítése esetén - beszerzési/alvállalkozói számlával kell igazolni.



9

4. Mellékletek
Szerződés kivonata
Vonatkozó levelezések
Tervrajz részletek
Fényképek
Számlák, bizonylatok mellékelése a követelés tételek anyagköltségének elszámolásához,
elbírálásához
Gépbérleti szerződés

3. Függelék
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 21-ei rendkívüli ülésére
a „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-
1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki
ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljáráshoz

Tisztelt Képviselőtestület!

A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-
1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában szükséges a FIDIC
mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztása.

A szolgáltatás becsült értéke 70.000.000.-Ft. A becsült érték alapján az Uniós értékhatárt elérő nyílt,
hirdetmény közzétételével induló meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt.

Az ajánlattételi dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja
meg, s a határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá.

………../2013.(II.21.) sz. határozati javaslat:

„Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című,
KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC
mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljáráshoz

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési szennyvíz tisztítótelep
bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052
azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok
ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, Uniós értékhatárt elérő nyílt, hirdetmény
közzétételével induló meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját jóváhagyja.

2./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési szennyvíz tisztítótelep
bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052
azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok
ellátására alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, Uniós értékhatárt elérő nyílt, hirdetmény
közzétételével induló meghívásos közbeszerzési eljárás becsült értékét 70.000.000.- Ft-ban
határozza meg.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. február 20. Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 21-ei rendkívüli
ülésére a „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség – haszon
elemzés módosításának előkészítésére és a projekttel megvalósuló, valamint a
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő
Pótlási Terv készítésére alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint Önök előtt ismeretes, szükséges a „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” tárgyú KEOP-1.2.0/09-2011-0052 azonosítószámú
projekt megvalósításához kapcsolódó költség - haszon elemzés módosításának előkészítésére,
és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű
vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv készítésére alkalmas
vállalkozás kiválasztása.

A szolgáltatási ellenértékének meghatározására az önkormányzat piackutatást követően a
feladat elvégzésére alkalmasnak ítélt három vállalkozástól indikatív, tájékoztató jellegű
ajánlatot kért a szolgáltatás becsült értékének meghatározására.
A beérkezett 3 ajánlat alapján a legmagasabb összegű ajánlat 24.800.000,- Ft, erre tekintettel a
szolgáltatás becsült értékeként ezt az összeget javaslom elfogadni.

A becsült érték alapján a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárást kell lefolytatni, mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a
huszonöt millió forintot.

Az önkormányzat 2013. február 12-én Megállapodást kötött a projekt közbeszerzési
tanácsadójával a tervezett közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására, ez alapján a
közbeszerző elkészítette a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját, melynek
jóváhagyását javaslom.

Mivel a megfelelő szakértelem elengedhetetlen, az eljárásban való részvételre az alábbi
vállalkozásokat javaslom meghívni:

1./ Délvíz Kft. 7754 Bóly, Hősök tere 12. Email: robert@delviz.hu

2./ VIKÖV Víziközmű Kft. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. Email: info@vikov.hu

3./ Valid Solution Kft. 1135 Budapest, Frangepán u. 7. Email: info@validsolution.eu

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
tárgyalja meg, s a határozati javaslatban foglaltakat hagyja jóvá.

……../2013.(II.21.) sz. határozati javaslat:

A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség –
haszon elemzés módosításának előkészítésére és a projekttel megvalósuló, valamint a



meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre
épülő Pótlási Terv készítésére alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési szennyvíz
tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-
2011-0052 azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség – haszon elemzés
módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv
készítésére alkalmas vállalkozás kiválasztása irányuló, hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját jóváhagyja.

2./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési szennyvíz
tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-
2011-0052 azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség – haszon elemzés
módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv
készítésére alkalmas vállalkozás kiválasztása irányuló, hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás becsült értékét 24.800.000.- Ft-ban határozza meg.

3./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési szennyvíz
tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”című, KEOP-1.2.0/09/11-
2011-0052 azonosítószámú projekthez kapcsolódó költség – haszon elemzés
módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő
szennyvízközmű vagyonértékelésére, valamint a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv
készítésére alkalmas vállalkozás kiválasztása irányuló, hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:

1./ Délvíz Kft. 7754 Bóly, Hősök tere 12. Email: robert@delviz.hu
2./ VIKÖV Víziközmű Kft. 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6. Email:

info@vikov.hu
3./ Valid Solution Kft. 1135 Budapest, Frangepán u. 7. Email: info@validsolution.eu

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. február 20.

Tatár László
polgármester


