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I.
Általános információk

Tisztelt Ajánlattevők!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata mint ajánlatkérő a jelen dokumentáció
rendelkezésre bocsátásával a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban: Kbt.) előírásaival összhangban kívánja segíteni a közbeszerzési eljárásban a
megfelelő ajánlattételt, illetve meghatározza azon részeket, melyek az ajánlattételi felhívásban
nem kerültek részletes kifejtésre.

Kérjük, hogy ennek érdekében a dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át, és az
ajánlatukat az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban foglalt formai és tartalmi
követelményeknek megfelelően készítsék el.

Az ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. alábbi előírásaira:

„78.§ (1) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. (2) Az ajánlattevő
legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van
ajánlatához, kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván
szerződést kötni.”

„70.§ (1) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatkérő formai követelményt legfeljebb a megfelelő ajánlattételhez ténylegesen
szükséges mértékig írhat elő, és a közbeszerzési eljárást megindító felhívás, valamint a
dokumentáció magyar nyelven történő elérhetőségét, illetve a magyar nyelven történő
ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítania kell.

(2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra
vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó
kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése
szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.”

„88.§ (1) Az ajánlat érvénytelen, ha

a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre;

c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi
követelményeknek [10. §];
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d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták;

e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett
alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek;

f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek;

g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. § (5) bekezdése];

h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan
kötelezettségvállalást tartalmaz [87. § (3) bekezdése];

i) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül nem igazolta, hogy nem tartozik a 60. § (1)
bekezdése, illetőleg – ha azt az ajánlatkérő előírta – a 61. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alá, vagy ennek kapcsán hamis nyilatkozatot tett.”

Az ajánlatok csak a felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott formában
készíthetők el. A mellékletek mind formájukban, mind tartalmukban csak olyan mértékben
változtathatók meg a dokumentációban meghatározottakhoz képest, amennyiben arra az
„Ajánlattételi információk”, vagy az adott mellékleti minta lehetőséget ad.

A közbeszerzési eljárás sajátosságainak megfelelő lényegesebb szabályokat jelen
dokumentáció tartalmazza, de bizonyos esetekben a törvény egyéb szabályainak ismerete is
szükségessé válhat.

Fegyvernek, 2010. június 04.

Huber Ferenc
polgármester
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II.
Ajánlattételi információk

1. Ajánlatkérő (Megrendelő):

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
H-5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

2. Kapcsolattartási pontok:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
H-5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Polgármesteri Hivatal Menedzseri Iroda
(Kapcsolattartó: Nardai Dániel település menedzser)

Tel: 06-56/556-016
Fax: 06-56/556-011

3. A közbeszerzés tárgya

Vállalkozási szerződés az ÉAOP-5.1.1./E-09-2009.0015 azonosítószámú pályázat keretében,
Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont II. ütemű rehabilitációjához kapcsolódó
kivitelezési feladatok tárgyában.

4. Ajánlattevő

Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely a jelen közbeszerzési
eljárásban ajánlatot tesz (ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepe is).

5. Alvállalkozó

Az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt.

6. A közbeszerzési eljárás típusa, és jellemzői

A beszerzés az ajánlatkérő becslése alapján (figyelembe véve a Kbt. 35-40. § paragrafusait) a
nemzeti értékhatárokat elérő értékű, általános közbeszerzések csoportjába tartozik (Kbt. III.
rész VI. fejezet).
Az eljárás jellegzetességei: a nemzeti értékhatárt elérő általános egyszerű közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívással indul, melyet az ajánlatkérő – jogszabályban rögzített minta
alapján – a Közbeszerzési Értesítőben tesz közzé. Az ajánlatkérő dokumentáció készítésével
köteles segíteni a potenciális ajánlattevőket a megfelelő ajánlattétel érdekében.
A jelen egyszakaszos eljárásban minden – a feltételeknek megfelelő – ajánlattevő tehet
ajánlatot.
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7. A beszerzés tárgya és mennyisége

Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont II. ütemű rehabilitációjához
kapcsolódó kivitelezési feladatok [ÉAOP-5.1.1./E-09-2009.0015 ].

Fegyvernek település Felszabadulás úti (Katolikus templom és Református templom
közötti terület) történelmi településközpontjának rehabilitációja (Teljes felújítandó
terület:2.852 m2; Felújítandó zöldterület:1.471 m2), a természeti és kulturális örökség
értékek felújításával, az országos és helyi védettség alatt álló Római katolikus-, és
Református templom, a Katolikus plébánia előtti összesen 369 m2 terület rendezése,
pihenőövezetek kialakítása. Ipartestület épületének homlokzat felújítása 99m2 és
környezetrendezése 65 m2, valamint az épületek környezetében lévő, kapcsolódó 368 m2
járdaburkolat kialakítása, 5 férőhelyes parkoló építés és a teljes terület zöldfelületének (16
db fa, 13 db pad, 4 hulladékgyűjtő, 24 kerékpártároló) megújítása.

8. A dokumentáció felülvizsgálata, a kivitelezés helyszínének megismerése

Az ajánlatoknak a dokumentációban szereplő meghatározásokkal összhangban kell lenniük,
annak figyelembevételével, hogy a dokumentációra vonatkozóan mennyiségi kifogást,
többletköltség igényt ajánlatkérő utólag nem fogad el. A rendelkezésre bocsátott
dokumentációt az ajánlattevőnek felül kell vizsgálnia, ajánlatában erről nyilatkoznia kell.

Az ajánlattevő köteles megismerni a kivitelezés helyszínét.

9. Fizetési feltételek

Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást az ajánlatban meghatározott műszaki és
pénzügyi ütemterv szerinti szerződésszerű teljesítést követően, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kiállított számla alapján, átutalással egyenlíti ki. 2011. évben 2 db számla
benyújtására van lehetőség: az első (rész)számla 2011. év június 30-ig nyújtható be, melynek
összege (a műszaki teljesítéssel összhangban) nem haladhatja meg a bruttó 24.268.294,- Ft-ot;
a második (vég)számla az igazolt teljesítést követően nyújtható be. A kifizetés a Kbt. 305. §
(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján, a teljesítéstől számított 60 napon belül
történik.

Vonatkozó jogszabályok különösen az alábbiak:
Törvények:
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1992. évi LXXIV. törvény általános forgalmi adóról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes
törvények módosításáról
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2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
Kormányrendeletek:
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi
támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján
finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek
kialakításáról
Miniszteri rendeletek:
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a
felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az
építési naplóról
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól
Közösségi szabályok:
A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap az Európai
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és
az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális
Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1080/2006/EK
Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999 EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, jótállás.
A biztosíték a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél
bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Kötbér: a szerződésben kötbér kerül kikötésre a késedelmes teljesítés, illetve a teljesítés
elmaradása esetére. A késedelmi kötbér mértéke napi 100.000,- Ft. A Ptk. 246. §-ának
megfelelően a kötbér kifizetése nem érinti az ajánlatkérő azon jogát, hogy a szerződéssel
okozott, és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
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Jótállás: az ajánlattevő a hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles (Ptk. 248. §.). A jótállás
időtartama legalább 12 hónap, legfeljebb 72 hónap. A jótállási idő alatt az ajánlatkérő
(megrendelő) bármikor közölheti kifogásait az ajánlattevővel (vállalkozóval). A hivatkozott
törvénynek a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok
gyakorlásánál megfelelően alkalmazni kell.

10. A beruházás pénzügyi fedezete

Az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti beruházáshoz kapcsolódóan támogatási igényt
nyújtott be, melyet kedvezően bíráltak el. A forrás igénylése során a mindenkori hatályos
előírások szerint kell eljárni. Ennek megfelelően az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az
ajánlati felhívás III.1.2) pontjában, illetve a jelen dokumentáció előző pontjában
meghatározottak szerint teljesíti azzal, hogy az ajánlattevő (vállalkozó) az igazolt teljesítést
követően nyújthatja be számláját.

11. Alternatív változatú ajánlatok kizárása

Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.

12. Ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk

Ajánlattételi határidő: 2010. június 29. 10:00 óra
Az ajánlatokat a felhívás A. Melléklet III) pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton
kell benyújtani.
Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban (csomagban) egy eredeti és kettő másolati példányban,
példányonként összefűzve, folyamatos oldal-vagy lapszámozással, tartalomjegyzékkel, a
kötelezettségvállalásra jogosult személy cégszerű aláírásával ellátva kell benyújtani. Az
ajánlat minden lapját el kell látni a kötelezettségvállalásra jogosult személy kézjegyével. A
csomagoláson a következő szöveget kell feltüntetni: "Ajánlat – Településközpont
rehabilitációja. Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!".

Az ajánlat példányain fel kell tüntetni az „eredeti”, illetve a „másolat” megjelölést. A
példányok közötti bármely eltérés esetén az eredetiként megjelölt példányban foglaltak az
irányadók. Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli
kapcsolat magyar nyelven történhet. Az esetlegesen szükséges tolmács költsége az
ajánlattevőt terheli. Idegen nyelvű dokumentumok, igazolások esetén azok hiteles magyar
nyelvű fordítását is szükséges csatolni.

13. Az ajánlatok bontása

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában,
2010. év június hó 29. napján, 10:00 órakor megkezdődik az ajánlatkérő székhelyén.
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők,
valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülnek a „Felolvasólap”-on szereplő információk.
Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a
bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.



8

14. Az ajánlatok értékelése

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatok elbírálására az 57. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
módszert határozta meg /az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása/ az alábbi
részszempontok és súlyszámok alapján:

- A vállalkozói díj nettó összege (Ft) 70

- A jótállás időtartama (hónap) 20

- A teljesítés időtartama (nap) 10

A vállalkozói díj nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) összege részszempontra
magyar forintban kell ajánlatot tenni.

A jótállás időtartama részszempontra hónapokban megadva kell ajánlatot tenni azzal, hogy a
jótállási idő tartama nem lehet kevesebb 12 hónapnál, de nem haladhatja meg a 72 hónapot.

A teljesítési határidő részszempontra a szerződéskötés napját követő naptól számított (naptári)
napok számának megjelölésével kell ajánlatot tenni.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám
alsó és felső határa: 1 – 10.

A vállalkozói díj nettó összege és a teljesítés időtartama részszempontok vonatkozásában a
legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb ajánlati tartalmi elem kapja a
maximális pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat tartalmi eleme pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kap pontszámot.

Az értékelés során alkalmazott képlet:

P – Pmin Alegjobb

-------------------- = --------------------------------------
Pmax – Pmin Avizsgált

azaz:
Alegjobb

P = ---------------------(Pmax – Pmin) + Pmin

Avizsgált

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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A jótállás időtartama részszempont vonatkozásában a legmagasabb érték a legkedvezőbb. A
legkedvezőbb ajánlati tartalmi elem kapja a maximális pontot (felső ponthatár), a többi ajánlat
tartalmi eleme pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kap pontszámot.

Az értékelés során alkalmazott képlet:

P – Pmin Avizsgált

-------------------- = --------------------------------------
Pmax – Pmin Alegjobb

azaz:

Avizsgált

P = ---------------------(Pmax – Pmin) + Pmin

Alegjobb

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az egyes részszempontok értékelési pontszámai a súlyszámokkal szorzásra, majd összesítésre
kerülnek.

Az ajánlattételi felhívástól vagy a dokumentációtól eltérő tartalmú vagy feltételű ajánlat
érvénytelen.

15. Kapcsolattartás, kiegészítő információk

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban (levélben és telefaxon) kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal. A
kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell
megadni.
A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak
módosítását.

16. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az
összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja.
A hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok,
illetőleg a felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb
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iratok utólagos csatolására, illetve hiányosságainak pótlására terjedhet ki, továbbá az
ajánlattal kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésére irányulhat.
Hiánypótlásnak van helye akkor is, ha az ajánlattevő nem megfelelő példányszámban
nyújtotta be ajánlatát.
A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes
ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlásra nyitva álló határidőt, és ajánlatonként.
[Mivel a hiánypótlási felhívást az ajánlatkérő rövid úton (faxon vagy elektronikus úton)
továbbítja, ezen elérhetőségi adatok megadása az ajánlatban kötelező.]

17. Eredményhirdetés, szerződéskötés

Az eljárás eredményét az ajánlatkérő 2010. július 8-án 10:00 órakor hirdeti ki, az ajánlatok
bontásának helyszínén. Amennyiben az eredményhirdetés időpontja módosul, úgy arról az
ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. Az eredményhirdetésen ismertetett
bírálati összegzést a jelen nem lévők részére az eredményhirdetés napján, az
eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg az
ajánlatkérő.
A szerződés megkötésének tervezett időpontja 2010. év július hó 28. napjának 10:00 órája.
Az ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdésére figyelemmel a 91. § (2) bekezdése szerint az
eljárás nyertesével vagy annak visszalépése esetén, illetve az eljárás nyertesének a 60. § (1)
bekezdését és 61. § (1) bekezdését érintő hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal
kapcsolatos igazolási kötelezettségének elmulasztása esetében az eljárás eredményének
kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlat benyújtójának minősített szervezettel
(személlyel) köti meg a szerződést.

18. Az ajánlat és a szerződés nyilvánossága

Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés – az alábbiak figyelembe
vételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti
titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Az ajánlattevő
azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem
korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra
hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá
esik.

19. Az ajánlattétel költsége, illetve a dokumentáció használata

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell
viselni, ilyen (vagy hasonló) jogcímen anyagi jellegű igény nem követelhető az ajánlatkérőtől.
Jelen dokumentáció csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő és az alvállalkozók (illetve ezek
alkalmazottai, meghatalmazottjai) részéről használható fel, kizárólag jelen közbeszerzési
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eljárás során. Egyéb jellegű felhasználás esetén az ajánlatkérő írásbeli hozzájárulása
szükséges.

20. Cégszerű aláírás

Az ajánlattevő, illetve alvállalkozója részéről minden nyilatkozaton, dokumentumon,
hitelesítésen a cégszerű aláírás fogadható el. Cégszerű aláírásnak minősül, ha a rendelkezésre
álló iratokból (cégkivonat, aláírási címpéldány) megállapítható, hogy az aláíró személyt az
ajánlattevő képviseleti joggal ruházta fel. Amennyiben az ajánlattevő cégszerű aláírásához
cégbélyegző is tartozik, akkor az aláírás mellé az is kötelező.

21. Békéltetés

Az ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen közbeszerzési eljárás során vele, vagy valamely
ajánlattevővel (vagy egyéb érdekelttel) kapcsolatban felmerült vitás ügy esetén - ahol
egyébként jogorvoslatnak van helye – a jogorvoslati eljárás megkezdése előtt „békéltetési
eljárás” indítását kívánja kezdeményezni a vitás ügy megegyezéssel való (jogszabályoknak
megfelelő, de gyors és költségkímélő) rendezésének megkísérlése céljából (Kbt. XI. fejezet).
A békéltetési eljárásban való részvétel önkéntes, azaz ha a vitában érintett bármelyik fél
visszautasítja a békéltetési eljárásban való részvételt, akkor az nem folytatható le.
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III.
A beszerzés tárgyához kapcsolódó tájékoztató adatok

Előzmények

2003 augusztusában tanulmányterv készült a községközpont kialakítására, melynek során
megvizsgálva a területen felmerülő problémákat közlekedési, kertészeti, építészeti,
villamossági, közművesítettségi szempontból és tisztázódtak a fejlesztés alapelvei. Ennek a
tervnek a továbbfejlesztése gyanánt 2005-ben – egy szűkebb területre – készült egy
engedélyezési terv, melyet 2008. márciusában a megváltozott körülményekhez kellett
igazítani. E terv alapján a településközpont rehabilitáció I. üteme (a Felszabadulás út keleti
oldalának felújítása) elkészült.
Jelen beszerzés keretében a már megkezdett munka folytatása, a nyugati oldal újjáépítés a
megoldásra váró feladat.

Általános ismertetés

Közlekedés: A közlekedési rendszer alapvetően nem változik. Az egyetlen beavatkozás az
Ipartestület épülete előtti 5 állásos parkoló megépítése, mely érvényes engedélyezési
tervekkel rendelkezik.

Kertészet: Az út menti zöldsáv növényzete nagyrészt megmarad. A fasort helyenként ki kell
egészíteni és az Ipartestület előtt új sövényt kell telepíteni.

Utcabútorok: A terven jelölt helyekre az I. ütem kialakításakor használt utcabútorokat kell
felállítani. Padokat, szemeteseket, hirdetőtáblákat, kerékpártárolókat kell elhelyezni.

Világítás: A közvilágítás változatlan marad.

Vízelvezetés, közművek: A közterületen a csapadékvíz elvezetése jelenleg többnyire nyitott
árokkal történik. A tervben a meglévő árkok tisztítása, rendezése szerepel. A két templom
előtti térburkolatok alatt új átereszt kell építeni. Az új parkoló mentén a nyitott árkot zárt
csapadékcsatornával váltottuk fel, melyet áterszekkel kötünk be a közeli nyitott árkokba. A
Felszabadulás u. 164. (hrsz 2592) előtti buszmegállónál felszíni vízelvezetés készül beton
idomelemekből, valamint két új aknát építünk a meglévő csapadékvíz csatonára. Az
utcafronton álló épületek kinyúló ereszcsatornáit megszüntetjük. Helyette a homlokzaton
levezetett horganyzott acél, illetve az alsó 2 méteres szakaszon acél csöveket alkalmazunk,
melyeket a járda alatt kötünk be a nyitott, vagy zárt árokba. A csatornalefolyók járda fölötti
részén tisztítóidomot kell beépíteni.

Homlokzatfelújítás: A helyi védettségű épületet jelenleg raktárként használják. Korábban volt
mozi és diszkó is, utcai helyiségeit különféle üzletek bérelték. A megbízó a későbbiekben
klubként szeretné működtetni, a jelen terv azonban – változatlan funkció mellett – kizárólag
az utcai homlokzat és a beforduló oldalhomlokzatok ez tagozatnyi szakaszának felújításával
foglalkozik. A fentiek miatt a terv nem tér ki az épületszerkezetek és gépészeti berendezések
átalakítására így a hőtechnikai és akadálymentesítési kérdésekre sem. Ezeket egy későbbi,
generális felújítás keretén belül kell megoldani.
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Elvégzendő munkák: vakolat leverése, a lábazaton lábazati vakolat, a többi részen javított
mészhabarcs-vakolat készítése, PS vakolattagozatok készítése, falfestés színterv szerint,
nyílászárók és kovácsoltvas elemek mázolása, helyszíni műkő előlépcsők készítése.

Római katolikus templom kerítése: A műemlék épület utcai frontján az épület stílusához
igazodó kovácsoltvas kerítést tervezünk építeni. Alapozás: beton sávalap. Pillérek: tömör km.
tégla falazat kibetonozva, vakolva, e.gy. műkő fedlappal lezárva. Lábazat: tömör km. tégla
helyszíni műkő lábazattal. Kerítés: kovácsoltvas pálcás kerítésmezők. Kapu: 100.100.5.
zártszelvény, pálcás kovácsoltvas szárnyak. A József Attila utca felőli kerítés megmarad.

Szobrok felújítása: A katolikus templom mellett egy feszület és egy szentháromság-szobor áll.
A szobrok felújítását (felülettisztítás, sérült részek pótlása, impregnálás, stb.)
szakrestaurátorral kell elvégeztetni.

Református templom kerítése: A jelenlegi kerítés felújításra kerül. A kifagyott téglákat
cserélni kell, a műkő záróelemeket javítani és felületkezelni, a kerítésmezőket mázolni.

Burkolatok: A burkolatok kialakításánál az I. ütemben már megépült műszaki megoldásokat
vettük alapul. A járdák anyaga 20/20, 20/30, és 30/30 méretű, 8 cm vastag, Semmelrock
Citytop térkő szürke és antracit színekben. A szegélyeket 5/40 cm-es kerti szegélykővel,
egyes esetekben döntött, illetve süllyesztett szegéllyel kell kirakni. A parkolók és
kapubehajtók aszfaltozást kapnak. A burkolatok alépítménye a gyalogosforgalmú részeken
döngölt kavics, a gépkocsival is terhelt részeken beton.

Rétegrendek: Gyalogosforgalmú helyeken: 8 cm Citytop térkő
3 cm ágyazóhomok

15 cm tömörített kavics aljzat
(M-50), Tr  95%
termett talaj

Gépkocsiforgalmú helyeken: 8 cm Citytop térkő
3 cm ágyazóhomok

10 cm Ckt, vagy soványbeton
15 cm tömörített kavics aljzat
(M-50), Tr  95% temett talaj

Gépkocsibehajtók: 4 cm Öntött aszfalt
15 cm Ckt, vagy soványbeton
15 cm tömörített kavics aljzat
(M-50), Tr  95% termett talaj
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IV.

Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése

1) Ajánlati kivonat/Felolvasólap (az V. fejezetben mellékelt minta szerint)

2) Tartalomjegyzék

3)
Ajánlattevői adatlap (kötelező tartalma: az ajánlattevő neve, székhelye, levelezési

címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe, cégjegyzékszáma, bankszámlaszáma,
adószáma).

4)
Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe

venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet
cégszerűen aláírt nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról.

5)

Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a
felhívás III.2.2. pontjában az alkalmasság igazolására előírt pénzintézeti nyilatkozatot,
valamint, hogy ezeken kívül más pénzintézeti számlát nem vezet.

6)
Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe

venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata hiteles másolatban.

7)

Az ajánlattevő, a tíz százalék feletti alvállalkozó, valamint az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezet nevében az ajánlat részeként tett nyilatkozatokat cégszerűen
aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy jogi képviselő által készített és
ellenjegyzett aláírás-minta hiteles másolati példánya, továbbá meghatalmazott általi
aláírás esetén a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti
példányban.

8)

A Kbt. 66.§. (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezető pénzintézettől származó, az
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebben kiállított, eredeti vagy hiteles
másolatú nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal:

-a számla száma
-a számla megnyitásának időpontja,
-a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónap időtartamban a számlán volt-e sorban

álló tétel, ha igen, hány esetben, milyen összegben és mely időtartamban,
-álltak-e, illetve állnak- e hitelkapcsolatban, amennyiben igen, úgy a visszafizetési

kötelezettség teljesítésére vonatkozó adatok.

9)

A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
pénzügyileg lezárt utolsó kettő üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok
szerinti éves beszámolója egyszerű másolatban, amennyiben az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja ennek közzétételét (amennyiben nem írja elő,
úgy ilyen tartalmú nyilatkozat).
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Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése

10)

A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző kettő év (2008., 2009.) teljes
forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti építési munkák
forgalmáról szóló eredeti vagy hiteles másolatú nyilatkozat attól függően, hogy mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok
rendelkezésre állnak.

11)

A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján a számlavezető, illetőleg hitelező
pénzintézetének eredeti vagy hiteles másolatú nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az
anyagköltség és munkadíj forrására legalább 15 millió Ft elkülönített likvid pénzeszköz
vagy hitelkeret formájában rendelkezésre áll vagy rendelkezésre fog állni.

12)

A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 36
hónap időtartamban teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (magas- vagy mélyépítés, melynek során
térburkolat kialakítása is megvalósult) befejezett építési referenciái ismertetése. Az
ismertetési kötelezettségnek a szerződést kötő másik fél által a Kbt. 68. § (2) bekezdése
szerint kiállított igazolás – egyszerű másolatban történő – csatolásával kell eleget tenni.

13)

A Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló
eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása, azok típusának,
megnevezésének, kapacitásának, valamint a rendelkezésre állás jogcímének
megjelölésével (saját tulajdonú eszköz esetén az eszköznyilvántartó karton-, illetve
lista egyszerű másolatú kivonatának, bérelt eszköz esetén mindkét fél által aláírt,
eredeti vagy hiteles másolatú bérleti szerződés vagy szándéknyilatkozat csatolása
szükséges).

14)

A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő vezető tisztségviselőjének
vagy az építési beruházás teljesítéséért felelős személy végzettségének és
képzettségének ismertetése (iskolai végbizonyítványok, diplomák) egyszerű
másolatban.

15)
A Kbt. 67. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2008., 2009. évekre vonatkozóan az

éves átlagos statisztikai állományi létszámról készült kimutatás.

16)

A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
bemutatása: aláírt szakmai önéletrajzaik (az V. fejezetben mellékelt minta szerint),
valamint a végzettséget, képzettséget igazoló okirataik (iskolai végbizonyítványok,
diplomák, a névjegyzékbe vételt tanúsító határozatok) egyszerű másolatban.

17)

Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan: a
felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére,
valamint a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti
előírások érvényesítésének vállalására; továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e (a nemleges nyilatkozatot is csatolandó).

18)

Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontjára: a közbeszerzés
azon részének (részeinek) megjelölése, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe. (A nemleges nyilatkozatot is csatolandó.)
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Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése

19)

Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontjára: az ajánlattevő által a
szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) megjelölése, valamint a közbeszerzés azon
részének (részeinek) megjelölése, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közreműködnek. (A nemleges nyilatkozat is csatolandó.)

20)
Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontjára: az ajánlattevő

részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet megjelölése. (A nemleges
nyilatkozat is csatolandó.)

21)
Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71.§ (3) bekezdésében foglaltakra: az ajánlattevő a

szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a
Kbt. 60.§ és a 61.§ szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

22) Műszaki és pénzügyi ütemterv.

23) A dokumentáció mellékletét képező költségvetés kitöltve.

24)

Közös ajánlattétel esetében: a közös ajánlattevők között létrejött megállapodás (hiteles
másolatban), melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
-a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősség
vállalásáról szóló nyilatkozat,
-a vezető szervezet és a képviseletre felhatalmazott személy megjelölése, illetve a
képviselő részére adott meghatalmazás;
-a felek közötti munkamegosztás ismertetése;
-a kapcsolattartó személy elérhetőségi adatai.

25)
Az ajánlattevő nyilatkozata a kiegészítő tájékoztatás átvételéről (az V. fejezetben

mellékelt minta szerint).

26) Az ajánlattevő nyilatkozata a dokumentáció felülvizsgálatáról.

27)
Az ajánlattevő nyilatkozata a vállalkozási szerződés tartalmának elfogadásáról (az V.

fejezetben mellékelt minta szerint).

28) Ajánlattételi nyilatkozat (az V. fejezetben mellékelt minta szerint).

29) Nyilatkozat a referenciákról (az V. fejezetben mellékelt minta szerint).

30)
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (az V. fejezetben mellékelt

minta szerint).

31)
Nyilatkozat a kizáró okok hiányának önkéntes igazolása tekintetében (az V.

fejezetben mellékelt minta szerint).

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a fentiekben megjelölt
valamennyi dokumentum a Kbt. 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis
nyilatkozatnak minősül.
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V.
Nyilatkozatminták, formanyomtatványok

- Ajánlati kivonat/Felolvasólap
- Ajánlattételi nyilatkozat
- Nyilatkozat a referenciákról
- Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
- Szakmai önéletrajz
- Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás átvételéről
- Nyilatkozat a vállalkozási szerződés-tervezet feltételeinek elfogadásáról
- Nyilatkozat a kizáró okok hiányának önkéntes igazolása tekintetében

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a mellékletben nem szerepel az
ajánlattételi felhívás és a dokumentáció alapján benyújtásra előírt valamennyi nyilatkozat
mintája!
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AJÁNLATI KIVONAT/FELOLVASÓLAP

Alulírott mint a ………………………………………………………..… (ajánlattevő neve)
(cím: ……………………………………………………………, fax: ……………………….,
e-mail: …………………………………………) képviseletére jogosult személy

n y i l a t k o z o m,
hogy ajánlatot nyújtunk be Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.) ajánlatkérő által „Történelmi településközpont rehabilitáció II. ütem”
tárgyában indított általános egyszerű közbeszerzési eljárásban.

Kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírt feltételeket
maradéktalanul elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződés teljesítését vállaljuk. A
szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésünkre áll.

Kijelentjük, hogy a jelen ajánlati kivonat adatai az ajánlatunk tartalmával mindenben
megegyeznek.

Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlati kivonat az ajánlatok bontása során ismertetésre
kerül.

1. Az ajánlattevő neve:

2. Az ajánlattevő székhelye:

3. Vállalkozói díj nettó összege: …………………………………... Ft

4. Jótállás időtartama: …………………………………… hónap

5. Teljesítés időtartama: …………………………………… nap

Kelt: ……………….2010. ........................ hó ...... nap

……………………………….
cégszerű aláírás
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Ajánlattételi nyilatkozat

Alulírott mint a ………………………………………………………..… (ajánlattevő neve)
(cím: ……………………………………………………………) képviseletére jogosult
személy, a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út
171.) ajánlatkérő által „Történelmi településközpont rehabilitáció II. ütem” tárgyában indított
általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

k i j e l e n t e m,

hogy a jelen közbeszerzési eljárás során hiánytalanul rendelkezésünkre bocsátott ajánlattételi
felhívást, a közbeszerzési eljárási dokumentációt teljes körűen megismertük, az azokban
foglalt feltételeket tudomásul vesszük, elfogadjuk és magunkra nézve kötelezőnek tekintjük.
Kijelentem, hogy a beszerzés tárgyát képező kivitelezési munkák helyszínét megismertük,
ajánlatunkat ennek alapján nyújtjuk be.
Kijelentem, hogy nyertességünk esetén a vállalkozási szerződés megkötését, majd annak
alapján a teljesítést a felhívásban, a dokumentációban, valamint az ajánlatunkban foglalt
tartalommal vállaljuk.

Kijelentem továbbá, hogy

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

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

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

4. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakértőket
javasolunk, akik részt vettek jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más
szakaszában, vagy ilyen személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként
ajánlatunk elkészítésekor, továbbá amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal
vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 10. §-ban részletezett
körülmények.
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5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlatot tevők
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők
egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során.

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

Kelt: ……………….2010. ........................ hó ...... nap

…………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a referenciákról
Alulírott mint a ………………………………………………………..… (ajánlattevő neve)
(cím: ……………………………………………………………) képviseletére jogosult
személy, a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út
171.) ajánlatkérő által „Történelmi településközpont rehabilitáció II. ütem” tárgyában indított
általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap időtartamban az alábbi teljesített, sikeres
műszaki átadás-átvétellel befejezett jelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (magas- vagy
mélyépítés, melynek során térburkolat kialakítása is megvalósult ) referenciái referenciákkal
rendelkezünk:

Teljesítés
ideje (év,

hónap ..tól
..ig)

Szerződést kötő másik fél
megnevezése

Szerződés tárgyának
ismertetése

Ellenszolg.
összege

( nettó Ft)

Kelt: ……………….2010. ........................ hó ...... nap

…………………………………
cégszerű aláírás

Megj.: A Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti igazolás becsatolása is szükséges!
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Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

Alulírott mint a ………………………………………………………..… (ajánlattevő neve)
(cím: ……………………………………………………………) képviseletére jogosult
személy, a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út
171.) ajánlatkérő által „Történelmi településközpont rehabilitáció II. ütem” tárgyában indított
általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:

Funkció Név

1.
Építésvezető

2.
Kőműves szakmunkás 1.

3.
Kőműves szakmunkás 2.

4.
Kőműves szakmunkás 3.

Kelt: ……………….2010. ........................ hó ...... nap

…………………………….
cégszerű aláírás
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Szakmai önéletrajz

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Születési idő:

Állampolgárság:

VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK (MUNKAKÖRÖK)

Mettől meddig (év) Munkahely, munkakör megnevezése

KÉPZETTSÉG

Korábbi munkák ismertetése (időpont,
betöltött funkció, munkakör)

Korábbi munkák ismertetése (időpont,
betöltött funkció, munkakör)

EGYÉB KÉPESSÉGEK:

Kelt: ……………….2010. ........................ hó ...... nap

…………………………….
aláírás
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Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatás (ok) átvételéről

Alulírott mint a ………………………………………………………..… (ajánlattevő neve)
(cím: ……………………………………………………………) képviseletére jogosult
személy, a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út
171.) ajánlatkérő által „Történelmi településközpont rehabilitáció II. ütem” tárgyában indított
általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy a tárgy szerinti közbeszerzési eljárásban …. számú, az ajánlatkérő által kibocsátott
kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlat elkészítése során figyelembe vettem.

Kelt: ……………….2010. ........................ hó ...... nap

…………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a vállalkozási szerződés feltételeinek elfogadásáról

Alulírott mint a ………………………………………………………..… (ajánlattevő neve)
(cím: ……………………………………………………………) képviseletére jogosult
személy, a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út
171.) ajánlatkérő által „Történelmi településközpont rehabilitáció II. ütem” tárgyában indított
általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy a tárgy szerinti közbeszerzési eljárásban a dokumentáció részét képező vállalkozási
szerződés tartalmát, az abban foglalt feltételeket maradéktalanul e l f o g a d o m.

Kelt: ……………….2010. ........................ hó ...... nap

…………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a kizáró okok hiányának önkéntes igazolása tekintetében

Alulírott mint a ………………………………………………………..… (ajánlattevő neve)
(cím: ……………………………………………………………) képviseletére jogosult
személy, a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út
171.) ajánlatkérő által „Történelmi településközpont rehabilitáció II. ütem” tárgyában indított
általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

n y i l a t k o z o m,

hogy a tárgy szerinti közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban az ajánlatkérő által
meghatározott egyes kizáró okok tekintetében a Kbt. 63. § (1) bekezdése alapján jelen
ajánlatban*

a) csak nyilatkozato(ka)t csatolunk

b) önkéntesen benyújtjuk a kizáró okok hiányát igazoló okiratokat, melyek az alábbiak:

(*a kívánt rész kérjük aláhúzással megjelölni!)

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..
**

[**Az okiratokat az ajánlattevő(k), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó(k) és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet(ek) vonatkozásában elkülönítve
kérjük megjelölni!]

Kelt: ……………….2010. ........................ hó ...... nap

…………………………….
cégszerű aláírás
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VI.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás
u. 171., adószáma:15409993-2-16; bankszámlaszáma: 11745066-15409993-00000000,
képviseli: Huber Ferenc polgármester)

mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

és a

mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó)

között az alábbi feltételekkel

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. A munka megnevezése

Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont II. ütemű rehabilitációjához
kapcsolódó kivitelezési feladatok az ÉAOP-5.1.1./E-09-2009.0015 azonosítószámú
pályázat keretében.

1.2. A szerződés szerinti munkára vonatkozó főbb mennyiségek
Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont II. ütemű rehabilitációjához
kapcsolódó kivitelezési feladatok [ÉAOP-5.1.1./E-09-2009.0015 ].

Fegyvernek település Felszabadulás úti (Katolikus templom és Református
templom közötti terület) történelmi településközpontjának rehabilitációja (Teljes
felújítandó terület:2.852 m2; Felújítandó zöldterület:1.471 m2), a természeti és
kulturális örökség értékek felújításával, az országos és helyi védettség alatt álló
Római katolikus-, és Református templom, a Katolikus plébánia előtti összesen 369
m2 terület rendezése, pihenőövezetek kialakítása. Ipartestület épületének homlokzat
felújítása 99m2 és környezetrendezése 65 m2, valamint az épületek környezetében
lévő, kapcsolódó 368 m2 járdaburkolat kialakítása, 5 férőhelyes parkoló építés és a
teljes terület zöldfelületének (16 db fa, 13 db pad, 4 hulladékgyűjtő, 24
kerékpártároló) megújítása.

1.3. A teljesítés helye
Fegyvernek 1, 4, 2578 hrsz.

1.4. A szerződés teljesítése
Vállalkozó akkor teljesítette szerződéses kötelességét, ha a műszaki
tervdokumentációban megtervezett létesítményeket megvalósította, elvégezte az
engedélyben előírtakat, bemérte a megvalósított közműveket és szolgáltatta a külön
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előírt dokumentumokat, valamint a létesítmények rendeltetésszerű használatra
(üzembe helyezésre) alkalmas állapotra kerültek, és a műszaki átadás-átvételi
eljárás eredményes.

1.5. Egyebek
A Megrendelő utasítására műszaki szükségességből vagy egyéb okból utasíthatja a
Vállalkozót akinek az alábbiakat is el kell végeznie.
Megrendelőnek joga van műszaki szükségességből:
1.5.1. növelni vagy csökkenteni a szerződés szerinti bármely munka mennyiségét
1.5.2. megváltoztatni bármely munka jellegét, minőségét, fajtáját
1.5.3. megváltoztatni a beruházás bármely részének szintjét, vonalvezetését,

helyzetét és méreteit
1.5.4. elrendelni a beruházás befejezéséhez szükséges bármilyen fajtájú

többletmunka elvégzését
1.5.5. megváltoztatni a beruházás bármely részének bármilyen technológiai vagy

időbeli sorrend szerinti kivitelezést
Az ilyen változtatás semmilyen módon nem érvényteleníti vagy hatálytalanítja a
szerződést.
Minden a műszaki ellenőr rendeletére elvégzett pótmunkát, többletmunkát, az
elhagyott munkát az ajánlati dokumentációban megállapított díjakon és árakon,
vagy abból kiindulva kell értékelni.

2. A VÁLLALKOZÁS ELLENÉRTÉKE
2.1. A teljeskörű vállalkozói díj:

A 1.1. és 1.2. pontban meghatározott feladatok ellátása, illetve megfogalmazott
létesítmények megvalósítása a teljesítési határidőig érvényes áron, a kivitelezés
időszaka során bekövetkező anyagár változások figyelembevételével, egyösszegű
prognosztizált átalánya, (fix) ára:
Nettó vállalkozási ár: Ft.
ÁFA, 25 % Ft.
Bruttó vállalkozási ár: Ft.

azaz

00/100 forint

2.2. A vállalkozói díj fedezetet nyújt
2.2.1. a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére az abban megfogalmazott

létesítmények teljes körű megvalósítására
2.2.2. az esetleges régészeti leletmentés költségeire
2.2.3. az üzempróbák lefolytatására
2.2.4. a megvalósulási dokumentáció elkészítésére
2.2.5. a feltárt bármilyen vezeték és a megépített vezetékek földalatti nyíltárkos

bemérésére
2.2.6. a kivitelezéshez szükséges víz- villamos energia vételezésének költségeire
2.2.7. a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig szükséges javítási,

karbantartási, stb. munkáinak elvégzésére
2.2.8. az építési munkahely Vállalkozót terhelő vagyonvédelmi költségeire
2.2.9. a fel- és elvonulás, a felvonulási terület a levonulás után eredeti állapotban
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történő helyreállítására
2.2.10. a közműfeltárásokra, az üzemelő közművezetékek védelmére, az esetleges

megrongálás helyreállítására, a szükséges közműkiváltásokra, továbbá a
bármilyen okból szakközeg igénybevételének költségeire

2.2.11. az üzempróbák költségeire
2.2.12. a közúti forgalom építési munkák alatti korlátozására vonatkozó engedély

beszerzésére és annak költségeire
2.2.13. a beruházás során a kivitelezési munka megkezdése előtti állapot

visszaállítására
2.2.14. az esetlegesen felmerülő úthasználati díjakra
2.2.15. a kiszoruló föld és építési törmelék lerakóhelyi elhelyezésének költségeire
2.2.16. a közterület foglalási, útfelbontási és fakivágási engedélyek beszerzésére
2.2.17. az ideiglenes melléklétesítmények költségeire

2.3. A vállalkozói díj nem tartalmazza
2.3.1. a Megrendelő által elrendelt pótmunkák költségeit
2.3.2. a beruházás lebonyolításának és műszaki ellenőrzésének költségeit
2.3.3. a Megrendelő oldali banki pénzkezelés költségeit

3. HATÁRIDŐK, ÉS EGYÉB, A TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
3.1. Munkaterület átadása, munkakezdés

3.1.1. Munkaterület átadás: szerződéskötés napján.
A munkaterület átadása napján az építési napló megnyitásra kerül.

3.1.2. Munkakezdés: a munkaterület átadását követő egy munkanapon belül.
3.1.3. Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére az átadott

munkaterület tekintetében harmadik személy (jogi, vagy természetes) ne
érvényesíthessen olyan jogokat vagy követeléseket, amelyek a tervszerű és
folyamatos munkavégzést megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik.

3.2. A munka befejezése (részteljesítés és teljesítés)
3.2.1. Teljesítési határidő: 2011. szeptember 30.

műszaki tartalom:
— a létesítmény eredményes műszaki átadás-átvétele.

3.2.2. Részteljesítési határidő:

3.3. A teljesítés általános és részletes szabályai
3.3.1. A teljesítés szabályai:

Vállalkozó akkor teljesítette vállalt kötelezettségét, ha a szerződés tárgyát
képező létesítményeket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotra
megépítette, és a kivitelezés helyszínén az eredeti állapotot visszaállította.
Ezen határidőre a Vállalkozónak a tárgyi létesítmények rendeltetésszerű
használatra való alkalmasságát az előírt vizsgálatokkal is igazolni kell.
Vállalkozó és Megrendelő a szerződés teljesítésében együttműködésre
kötelesek.

3.3.2. A létesítmények üzembe helyezésének részletes szabályai:
Vállalkozónak a teljesítést jelentő műszaki átadáson szolgáltatni kell az
alábbi dokumentumokat:
— a kivitelezői nyilatkozatot (teljes körű szabványossági nyilatkozat)
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— 2 példány „D” (megvalósulási) terv, mely az eredeti tervre piros
színnel bejegyzett változásokat tartalmazza (átnézeti terv, részletes
helyszínrajz, hossz-szelvény)

— 3 példány nyíltárkos közműbemérési terv, és földhivatali bejegyzésre
alkalmas megvalósulási és szolgalmi jog bejegyzési dokumentációt

— vagyonnyilvántartáshoz szükséges adatok, létesítményjegyzék,
értékbontás

— minőségtanúsító, minősítő okirat az elkészült műről
— magyar nyelvű minőségtanúsítványok, az összes beépített anyagról,

szerkezetről, keverékről

3.4. Előteljesítés
3.4.1. A Megrendelő előteljesítést a beruházás pénzügyi fedezetére, illetve erre

tekintettel a számlák benyújtására vonatkozó előírásokkal összhangban
fogad el.

3.5. A munkavégzés megszervezése
3.5.1. Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkát úgy

megszervezni, hogy biztosítsa az I. osztályú minőséget és a határidőre
történő befejezést.

3.6. Törvények, szabályok betartása
3.6.1. Vállalkozó köteles betartani minden olyan törvényt, illetve általános

érvényű jogszabályt, helyi rendeletet, és egyéb szabályzatot amely a
beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a hibák kijavításával, a
teljesítendő adatszolgáltatással kapcsolatos, valamint a munkavédelemről
szóló törvényt.

3.6.2. Vállalkozó köteles betartani mindazok előírásait, és feltételeit akinek
tulajdonát a beruházás érinti vagy érintheti

3.6.3. Vállalkozó köteles kártalanítani minden jogi vagy természetes személyt,
amennyiben a 3.6.1. és 3.6.2. pontban foglaltakat megszegte

3.7.
Késedelmes teljesítés, meghiúsulás

3.7.1. A Vállalkozó a késedelem minden napjára 100.000,- Ft késedelmi kötbért
vállal.

3.8.
Közterület használata

3.8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közterület használata esetén a
használattal érintett terület és közvetlen környezetét a használó köteles
folyamatosan tisztántartani és takarítani. Ha a használó a tisztántartást és
takarítást nem végzi el, úgy a Megrendelő a Vállalkozó terhére harmadik
személlyel vagy szervezettel elvégezteti.

3.9. Zöld és parkterület, fakivágás
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3.9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a zöld és parkterületet eredeti
állapotában kell helyreállítani.

3.9.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fakivágáshoz külön engedély
szükséges. A nyomvonalak közelében lévő fákat védeni kell a mechanikai
sérülésektől.

3.10. Az építés előtti állapot rögzítése
3.10.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az utólagos viták elkerülése miatt a

csatorna, illetve vezeték nyomvonalakat és az építéssel érintett utak
építést megelőző állapotát rögzíteni kell, ennek költségei a Vállalkozót
terhelik.

3.11. Munkahelyi műveletek és építési módszerek
3.11.1. Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az

általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell
megválasztania és végrehajtania, hogy azok ne veszélyeztessék más
építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben és az előírt
közlekedési feltételek folyamatos, biztonságos és megfelelő színvonalon
történő lebonyolítását lehetővé tegyék.

3.12. Engedélyekben előírtak betartása
3.12.1. Vállalkozónak alkalmazkodni kell az engedélyekhez és korlátlan

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az illetékes hatóságok
ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban.

4. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A minőség meghatározása

4.1.1. Vállalkozó I. osztályú teljesítésre vállalkozik, a szerződéses ár I. osztályú
minőségben való teljesítésre vonatkozik

4.1.2. Vállalkozó csak I. osztályú munkát épít, így minőségi értékcsökkentés
ezen szerződés keretein belül nem értelmezhető.

4.2. Minőségellenőrzés, minőségtanúsítás
4.2.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkát tanúsítani köteles.

A minőségellenőrzést független, akkreditált laboratóriummal kell
elvégeztetni.

4.3. Jótállás és szavatosság (együtt garancia)
4.3.1. Vállalkozó … hónap jótállást vállal, melynek kezdete a végleges átadás-

átvételi eljárás időpontja.

4.3.2. Megrendelő tartozik a garanciális határidőn belül az esetleges garanciális
munka elvégzésére való felhívást írásban a Vállalkozónak megküldeni. A
garanciális munka elvégzéséhez szükséges munkaterület biztosítása a
Megrendelő feladata.

4.3.3. A garanciális időszak egésze alatt az elkészült mű a Megrendelő
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birtokában van, annak szakszerű üzemeltetéséről, fenntartásáról és
karbantartásáról gondoskodik.

4.3.4. Nem feladata a Vállalkozónak olyan jellegű hibák, hiányosságok
kijavítása, amelyek nem az ő közreműködése következtében keletkeztek.

4.4. Kötelező alkalmassági idő
4.4.1. Tárgyi létesítmények kötelező alkalmassági idejét a 11/1985. (VI. 22.)

ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988. (XII.
27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet határozza meg. Ezen
rendeletek szerint a kötelező alkalmassági idő 5, illetve 10 év.
A kötelező alkalmassági idő kezdete az eredményes műszaki átadás-
átvételi eljárás időpontja.

4.5. A létesítmények működőképessége
4.5.1. Amennyiben Vállalkozó az általa teljes egészében megépített

létesítmények működőképességét nem tudja igazolni, a Megrendelőnek
jogában áll más szervezettel a Vállalkozó költségére minden olyan munkát
elvégeztetni, amely lehetővé teszi a létesítmények rendeltetésszerű
működését.

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS, MŰSZAKI ADMINISZTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA
5.1. Megrendelő képviselői:

5.2. Vállalkozó képviselői:

5.3. Szerződésmódosítás esete
5.3.1. Vállalkozási Szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás kizárólagos

módja a cégszerűen aláírt levél, egyéb esetekben a kapcsolattartás
kizárólag az építési naplón keresztül történik

5.3.2. Vállalkozási Szerződés módosítását egyezség keretében célszerű
megtenni. Egyezség keretében Megrendelő és Vállalkozó a szerződésből
eredő vitás vagy bizonytalan kérdések rendezését kísérlik meg

5.4. Műszaki ellenőrzés
5.4.1. A műszaki ellenőrzés ellátása a 290/2007. (X. 31) Korm. rendelet szerint

történik.
5.4.2. Megrendelő a munka elvégzését bármikor ellenőrizheti
5.4.3. Megrendelő műszaki ellenőre szükség szerint, de minimum 8 naptári
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naponként ellenőrzi a kivitelezési munkát
5.4.4. A szerződő felek képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos minden

lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési
naplóban kötelesek egymással közölni

5.4.5. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére az ellenőrzést lehetővé tenni, és
az ahhoz szükséges adatokat és felvilágosításokat megadni

5.5. Az együttműködés elvei
5.5.1. Megrendelő és Vállalkozó e szerződés teljesítése során együttműködnek.

Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére,
illetőleg nem tehetik a teljesítést terhesebbé

5.5.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíteni, amely a beruházás megvalósítását, vagy kellő
időre való elvégzését gátolja vagy veszélyezteti

5.5.3. Megrendelő a beruházás teljes megvalósulásának időtartamára
biztosíthatja a leendő üzemeltető kijelölt képviselőjének jelenlétét, aki
figyelemmel kíséri a beruházás megvalósítását, de észrevételei, javaslatait
csakis a Megrendelő műszaki ellenőre útján teheti meg.

5.5.4. Vállalkozó köteles részt venni a Megrendelő által szervezett
egyeztetéseken.

5.5.5. Vállalkozó köteles a helyszínen folyamatosan elérhető felelős műszaki
vezetőt (létesítményfelelős) biztosítani.

5.6. Műszaki átadás
5.6.1. Műszaki átadás csak a létesítmények rendeltetésszerű használatra való

alkalmassága esetén kezdhető meg.
Vállalkozó készre jelentése (mely legalább 15 nappal előzze meg a
kivitelezés befejezését) után a műszaki ellenőr az elkészült létesítményt
megszemléli, és építési naplóban jelzi, hogy a létesítmény átadásra
bocsátható.

5.6.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjának kitűzése (a készre jelentés
kézhezvételét követő 15 napon belül) — az érintett szervezetek egyidejű
meghívásával — a Megrendelő feladata.
A munka átadásának megtörténte, a meghívottak nyilatkozatai
jegyzőkönyvben kerüljön rögzítésre.

5.6.3. Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának feltétele, hogy Vállalkozó
szolgáltassa a 3.3. pontban felsorolt dokumentumokat

5.7. Utófelülvizsgálat
5.7.1. A végleges átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével

utófelülvizsgálati eljárást kell. tartani
5.7.2. Az utófelülvizsgálati eljárást Megrendelő készíti elő, és hívja meg a

Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdése előtt 20 nappal kell
megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított tételes
hibajegyzéket is.

5.7.3. Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz
fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az érintettek hibákkal,
hiányosságokkal kapcsolatos nyilatkozatait, valamint a Vállalkozó által
elismert hibák, hiányosságok kijavításának, illetve megszüntetésének
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műszaki megoldását, illetőleg a hiányok pótlására vállalt határidőt.

6. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS, SZÁMLA KIFIZETÉS

6.1. Végszámla benyújtása
6.3.1. A végszámla benyújtásának feltétele, hogy a műszaki átadás-átvételi

eljárás eredményes legyen.

6.2. Számla kifizetés
6.4.1. Megrendelő csak a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével

összeállított (szabályos) számlát tud fogadni.
6.4.2. A számla értékének kifizetése a teljesítéstől számított 60 napon belül

történik a Vállalkozó bankszámlájára.

6.3. Késedelmes fizetés
6.5.1. Késedelmes fizetés esetén a késedelemmel érintett naptári félévet

megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kerül felszámításra.

7. ELTÉRŐ MŰSZAKI MEGOLDÁSOK
7.1. Más műszaki megoldás alkalmazása

7.1.1. Amennyiben a szerződés megkötése után Vállalkozó a jóváhagyott tervtől
eltérő (célszerűbb) műszaki megoldást vagy anyagot javasol, annak
kivitelezése akkor kezdhető meg, ha ahhoz a Megrendelő írásban is
hozzájárul.
A változás csak műszaki szükségességből eredhet, és a szerződéses árat
semmilyen formában nem változtathatja meg.

7.1.2. Vállalkozó a létesítmény műszaki tartalmának és megjelenési formájának
megváltoztatása nélkül jogosult más kivitelezési technológiát,
segédberendezést vagy gépet helyettesítő megoldást alkalmazni.
Ehhez a Vállalkozó bejelentése mellett a Megrendelő külön hozzájárulása
szükséges.

7.2. Véleményeltérés műszaki megoldás alkalmazásánál
7.2.1. Amennyiben egy adott műszaki természetű kérdés (probléma) kezelése

során Megrendelő és Vállalkozó között véleményeltérés keletkezik, a
Vállalkozó előzetes figyelmeztetési kötelezettségének teljesítése után a
Megrendelő írásbeli utasításai szerint jár el.

8. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK
8.1. Vis major esete

8.1.1. Amennyiben bármelyik szerződő fél rajta kívül álló okok miatt (természeti
csapás, huzamos ideig tartó sztrájk, stb.) nem tud ezen szerződésben vállalt
kötelezettségének eleget tenni, úgy a szerződés érvénytelenné válik, és az
elvégzett munkával arányos rész, valamint a szerződés teljesítése közben
felmerült költségek kifizetésre kerülnek.
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8.1.2. Vállalkozó a senkinek fel nem róható ok következtében elpusztult
létesítmény újbóli előállítására, Megrendelő pedig annak átvételére nem
köteles.

8.2. Környezet- és talajvédelem
8.2.1. Vállalkozó kiviteli tervben előírt talajvédelemről gondoskodni köteles, és

ennek be nem tartása esetén a kiszabott bírság, illetve a keletkezett kár
megfizetése a Vállalkozót terheli.

8.3. Lakossági érdekek védelme
8.3.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során a lakosság

érdekeit köteles a legmesszebbmenőkig figyelembe venni, így különös
tekintettel a gyógyító, megelőző tevékenység folyamatos biztosítására, a
közlekedés lehetőség szerinti biztosítására. Az esetleges
forgalomkorlátozásokról a lakosságot tájékoztatni 20 nappal korábban
köteles.

8.3.2. A kivitelezéssel érintett utcák forgalmát és a környező ingatlanok
megközelítését folyamatosan biztosítani kell.
Az érintett ingatlanokra történő bejárást a tulajdonossal egyeztetett
időpontban naponként biztosítani kell.

8.3.3. Az érintett ingatlanon bekövetkező esetleges károkozásért teljeskörű
felelősség terheli a Vállalkozót.

8.4. A kivitelezés szüneteltetése
8.4.1. Amennyiben Megrendelő saját érdekkörében meglévő okok, vagy hatósági

intézkedés miatt a kivitelezést le kell állítani, vagy szüneteltetni kell,
Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka ellenértékét számlában
érvényesíteni.

8.5. Közművek védelme
8.5.1. A terven feltüntetett közművek védelméről és állagmegóvásáról

Vállalkozó köteles gondoskodni, a bennük tett kárért és azok
következményeiért felelős.

8.6. Biztosítás
8.6.1. Vállalkozó köteles — anélkül hogy korlátozná a saját vagy a Megrendelő

kötelezettségeit és felelősségét — a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 306. § (2) bekezdése szerint megfelelő
felelősségbiztosítási szerződést kötni, a sikeres műszaki átadás-átvételig
szóló érvényességgel.
A biztosításnak tartalmaznia kell harmadik személynek okozott dologi
károkra és személyi sérülésekre vonatkozó felelősségbiztosítást is. Ezen
felül a biztosításnak tartalmaznia kell teljeskörű élet- és balesetbiztosítást
a beruházás megvalósításában résztvevő valamennyi személy
vonatkozásában. E mellett teljeskörű vagyonbiztosítást is kötni kell a
beruházással kapcsolatos anyagokra és eszközökre.

8.7. Vitás kérdések
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8.7.1. Megrendelő és Vállalkozó megkísérlik vitás kérdéseiket egyezség útján
rendezni.

8.7.2. Egyezség útján nem rendezett ügyekben a szerződő felek elfogadják a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság illetékességét.

8.8. Lényeges kikötések
8.8.1. Megrendelő és Vállalkozó ezen szerződésben foglalt valamennyi kikötést

lényegesnek tekinti.
8.8.2. Szerződő felek képviselői kijelentik hogy ezen szerződés aláírására

jogosultak.

8.9. A szerződés mellékletét képező dokumentumok
8.9.1. Ezen vállalkozási szerződés mellékletét képezi a tárgyi közbeszerzési

eljárás során keletkezett bármely dokumentum, de elsősorban:
a./ ajánlattételi felhívás
b./ közbeszerzési eljárási dokumentáció
c./ kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
d./ ajánlat és mellékletei

8.10. Egyéb kérdések
8.10.1. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,

és más a szerződéskötés időpontjában joghatályos előírások (szabályok)
szerint kell eljárni.

Fegyvernek, 2010. július 28.

Megrendelő Vállalkozó
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VII.

Kapcsolódó helyszínrajzok és egyéb iratok, dokumentumok

1. Fegyvernek Felszabadulás út 176. (hrsz: 1) ingatlanon a római katolikus templom előtt, a

utcafronton új kerítés építése

2. Fegyvernek Felszabadulás út 172 (hrsz: 4) ingatlanon a volt ipartestület épületének

homlokzatfelújsítása

3. Fegyvernek történelmi településközpont II. ütemében megvalósuló járda építése,

közterületi burkolatok építési engedélyes terve

4. Fegyvernek történelmi településközpont II. ütemében megvalósuló járda építése,

közterületi burkolatok kiviteli terve

5. Fegyvernek Felszabadulás út szélesítés, kerékpársáv, pakolók, buszöblök útépítési

engedélyes terve

6. Hitelesített költségvetés pdf és xls formátumban CD mellékletként


