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ALAPINFonľĺÁcróx ł rözgeszenzÉsr euÁnÁsnol

Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
E-mail : ba I lakata @jozsefua ros. h u

Az e|járás típusa:
Kbt. Harmadik része a|apján nemzeti e|járásrend szerinti nyílt közbeszerzési e|járás

Eljárás nyelve:
Jelen közbeszezési eljárás kizáró|agos hivata|os nyelve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok aján|attevő á|tati fele|ős fordítását is elfogadja.

Az e|járás tárgya:
,,Válla|kozási szeaődés keretében a Budapest VIil. Hungária krt. 2-4. NÁv hkóte|ep vÍz- és
csatorna há |ózat fe| újítása,,

A szezó1dés időtaftama, a te|jesítés határideje:
Aszerzffiés időtaŕama: a szerződéskötéstő| számÍtott 120 nap.

Egyéb rende|kezések:
Amennyiben az eljárást megindíto felhÍvás és je|en dokumentáció között el|entmondás merül fo|,
űgy az aján|attéli felhÍvásban közö|teket kell méruadónak tekinteni.

Az eljárás során fe|meru|ő, az e|járást megindíto fe|hÍvásban és je|en dokumentációban nem
szabá|yozott kérdések tekintetében a közbeszezésekrő| szó|ó 2011. évi cuil. toĺvény és
végrehajtasi rende|etei az irányadóak.
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KülČin file.ban keľül csatolásra.
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A DOKUMENTACIO TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekből á||:

1. xöĺer: euÁnÁsr MEGINDÍTó FELHÍvÁs
2. xörrľ: Úľuurłró łz ÉnoľxELT GAzDAsÁer szEREPLőx nÉszÉne
3. rĺ5rer: szEFzőDÉsTERvEzET
4. xöľet: ruÁľloľľ IGAzońs. És ľvruľxozłrurľľÁx
5. rĺiľrľ: Kĺilön file.ban csatotva a l.,tÚsznrr.szAKMAl LEÍRÁ' Árazattan
kö|tségvetés, teľvet teľvjóváhagyások

1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást megindító felhívásban
foglaltakat a dokumentáciő az e|járást megindító fe|hívássa| együtt kezelendő. Az aján|attevők
kizáró|agos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és annak minden
kiegészítesét, ame|y eset|eg az aján|ati időszak a|att kerü| kibocsátásra, va|amint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden o|yan korü|mény és köte|ezettség
vonatkozásában, ame|y bármi|yen módon is befo|yásolhatja az aján|at természetét vagy
jellemzőit.

1.3. Az aján|attevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként ke||
keze|niüt ame|yről harmadik fé|nek semmiféle részletet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fél nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||a|koző), vagy az alka|masság igazo|ásában részt vesz a gazdasági szerep|ő.
Sem a dokumentációt, sem annak részeit vagy máso|atait nem lehet másra fe|haszná|ni, mint
ajánlattételre, és az abban leírt szolgá|tatások cé|jára.

2. KIEGÉsZÍTő ľnrÉxoałĺÁs
2.L. Bárme|y gazdasági szerep|ő, aki jelen közbeszerzési e|járásban ajánlattevő lehet - a
megfe|e|ő ajánlattéte| érdekében - az e|járást megindÍlo fe|hívasban, va|amint a
dokumentációban fogla|takkal kapcso|atban ír.ásban kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatást kérhet az
ajá n latkérőtő| vagy az á lta la meg hatá rozott szeruezettől.

z.2. Aján|atkérő a Kbt. 122. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattéte|i határidő |ejátat mąe|őző harmadik munkanapot
(tajékoztatás megkü|désére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attételi határidő |ejártat
mege|őző ötod i k m u n ka na pi g megérkeznek ajá n |atkérőhöz.

2.3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attartási
pontokon szerezhet:

ESZ-KER Kft.
Lo26 Budapest' Pasaréti út 83. Titkárság

E-mail : titkarsag@eszker.eu
Fax: O6-U789-69-43
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2,4. Aján|atkérő nem vá||al fe|e|ősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a dokumentációt
nem vá|totta ki (nem kéfte annak megkri|dését) és kiegészitő tájékoztatás kérés keretében nem
adja meg azon e|érhetőségeit, me|yekre a kiegészÍtő tájékoztatás megadását várja és ezá|ta|
Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez töfténő megkü|désére (vagy téves, il|etve az
e|járást megindító felhiivás megkü|désekor rendelkezésére á||ó címre kÜ|di meg a tájékoztatást).

2.5. A kiegészí!ő tájékoztatás te|jes taÉalmát hozzáférhetővé ke|| tenni, illetve meg ke||

kÜ|deni valamennyi gazdasági szerep|ő részére. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők
azonos fe|téte|ek mellett kapják meg írásban, te|efax útján és e-mailben a dokumentáció áwéte|e
Vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett te|efaxszámra és e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatas
akkor minősÜl kézbesÍtettnet ha a gazdasági szerep|ő a kiegészí!ő tájékoztatást akár te|efax,
email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabá|yszerű éĺtesítés me||ett nem
vette át.

2.6, A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az aján|attevőknek ha|adéktalanu| vissza ke||

igazo|niuk. KérjÜk a Tisztelt Aján|attevőket hogy a vá|aszok megérkezésérő| a 06-Ll789-69-43.as
faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mai| címre kü|djenek visszaje|zést!

2.7. A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|előssége, hogy olyan te|efax-e|érhetőséget vagy e-
mail címet adjon meg, ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában alka|mas.
Ugyancsak a gazdasági szerep|őfe|e|őssĄ7e, hogy a szeruezeti egysęén belri| a kiegészítő
tájékoztatás időben az ar ra jogosu |thoz kerü |jön.

3. HELYsZÍNI BEJÁRÁs És xol.lzulľÁcró

3.1.Aján|atkérő he|yszíni bejárásokat taft a fe|hĺlvasban megjelölt időpontokban.

3.2.Konzu|tációt je|en e|járás során nem tart.

4. AzA'ÁNLAToKBENYÚJTÁSA
4.L. ptr' aján|attevőnek a Kbt-ben, az e|járást megĺndíEó fe|hÍvásban, i|leWe je|en
dokumentációban meghatározott tarta|mi és formai kovete|mények maradélGa|an
figyelembevéte|ével és az e|őíń kote|ező okiratot dokumentumot nyilatkozatok (a továbbiakban
egytittesen : me||ék|etek) becsatolásával kell aján|atát benyújtania.

4.2. Aján|atkérő a dokumentációt - a felhÍvással egyidejű|eg - e|eKronikusan bocsátja az
aján|attevők rende|kezésére. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást
megindító felhiivásban fog|a|takat ezért hangsű|yozzut hogy az aján|attételi dokumentáciő az
eljárást megindító fe|hívással egyĹitt keze|endő. Az e|járást megindíľó felhiivás és a dokumentáció
rendelkezéseinek esetleges e||entmondása esetén a fe|hívásban szerep|ők az irányadóak.
Ajánlattevő kote|ezettségét képezi - az e|járást megindíto felhívás és je|en dokumentáció gondos
áttanu|mányozását követően _ az ezekben fogla|t va|amennyi előír.ás, formai kovetelmény,
kikötés, a beszezés tárgyára vonatkozó specifikáció betaĺtása, va|amint a kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás-kérésre adott aján|atkérői válaszok figyelembevéte|e. Aján|attevő köte|es az e|járást
megindíto fe|hÍvásban, a dokumentációban és aján|atkérő á|tal - a te|jesítésse| kapcsolatban -
szol gá ltatott m i nden i nformáció pontossá gá ról meg győ ződni.

4.3. Formaielőírások:
. az aján|at papír a|apú példányát zsinórra|, lapozhatóan össze kell fíjzni, a csomót
matricáva| az ajánlat e|ső vagy hátsó |apjához rögzíteni, a matricát |e ke|l bé|yegezni, vagY az
ajánlattevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, rigy hogy a ń|yąző, i||etőleg az a|áírás
|egalább egy része a matricán |egyen;
. az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|dalanként növekedjen. E|egendő a
szövęet vagy számokat vagy képet taĺtalmazó o|da|akat számozni, az üres o|dalakat nem kel|,
de |ehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Az aján|atkérő az ettő|
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kisméľtékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|aknál a lA, ĺB o|da|szám) is elfogad, ha a
taľta|omjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéfte|műen azonosítható és az iratok helyére
egyéńe|műen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosu|t
kiegészítenĺ, ha ez az aján|atban va|ó tájékozodása, i||etve az aján|atra való hivatkozása
érdekében szükséges;
. az aján|atnak az e|ején (fedő|apot vagy felolvasó|apot követően) tafta|omjegyzéket keĺl
tartalmaznia, me|y a|apján az aján|atban szerep|ő dokumentumok oldalszám a|apján
megta|álhatóak;
. az aján|atot zárt csomago|ásban, egy papír alapú pé|dányban, továbbá 3 db a papír a|apú
péĺdánnyaI mindenben megqyező e|ektronĺkus máso|ati pé|dányban kell e|eKronikus
adathordozón (pendrive, DVD vagy CD) benyújtani;
. az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott
gazdálkodó szeruezetnél erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet vagy szemé|yeknek aki(k)
erre a jogosu|t szemé|y(ek)től ír.ásos meghata|mazást kaptak;
. az ajánlat minden o|yan olda|át, ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - modosÍtást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áíro személynek Vagy szemé|yeknek a módosÍtásná| is
kézjeggye| ke|| e||átni;
. az aján|atokat zált, sérü|ésmentes csomago|ásba he|yeaĺe ke|| benyújtani. A
csomago|ásnak biäosítani ke||, hogy az aján|at egyes pé|dányai egyÜtt maradjanat
egyérue|műen |átható |egyen, hogy a csomag |ezárását követően abbó| semmit ki nem vettek,
és/vagy abba semmit be nem tettet és a csomagolás kti|ső fe|ületén megje|o|hetőek |egyenek a
kovetkező pontban fe|soro|t adatok;
. a záft csomagon ,,A1ánlat - ]ózsefuáros uÁv la*őtelep víz- s aatornaháĺózat feĺújĺtits,i
va|amint: ,,Gak kcizbeszerzési eĺjárás során, az ajánlattéteĺi határidő lejártakor bontható felľ
megjelölést ke|| fe|tüntetni.

4.4. Az aján|at nem tartalmazhat beto|dásokat, törléseket és átír.ásokat, az aján|attevő álta|
e|követett hibák szĹikseges korrekcióinak kivéte|ével, ame|y esetben ezen korrekciókat az
ajánlatot a|áír.o szemé|ynet vagy szemé|yeknek kézjegytikkel kell e||átni.

4.5. Az aján|atokat ír.ásban és zártan, a fe|hívas á|ta| megje|ölt kapcso|attaftási pontban
megadott címre közvet|enü| vagy postai úton ke|| benyújtani az aján|attéte|i határidő |ejáftaig. A
postán, futárra| feladott, vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az aján|atkérő csak akkor
tekinti határidőn be|tj| benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az aján|attételi határidő |ejártaig
sor kerü|. Az aján|at i||etve az azza| kapcso|atos postai ktildemények elvesztésébő| eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.

4.6. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje:

Ész.Keľ Kft. tebonyolító
Lo26 Budapest' Pasaréti út 83.' BBT irodaház

határideje: 2o1........ 10.00 óra

4.7. Szemé|yes leadás esetén kérjülÝ hogy aján|ataikat munkanapokon 9.00-15.00 óra között
adják |e, az aján|attételi határidő |ejártanak napján 9.00-10.00 óráig!

4.8. Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az aján|atok tafta|ma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

4.9. Ha jelen dokumentáció ajánlott igazo|ás. és nyi|atkozatminta a|ka|mazását íia e|ő, ez
esetben a 4. kotetben ta|álható vonatkozó iratmintát kérj|'ik tehetőseg szerint fe|használni és
megfe|elően kitoltve az aján|athoz me||éke|ni.
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Az ajánlott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett annak taŕa|mi|ag mindenben megfe|elő más

okirat is me|léke|hető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fe|e|ősségge| tartozik az

aján|atban kozölt adatok és nyi|atkozatot va|amint a becsato|t igazo|ásot okiratok tafta|mának
vaIodiságáért.

4.10. Az aján|at előkészítéséve|, osszeá||ításáva| és benyújtásáva|, vagy az aján|athoz sztikséges
informácĺók megszezésével kapcsolatos mu|asztás következményei aján|attevőt terhe|ik. Az
aján|at e|készíiéséve|, benyújtásáva| és egyébként a kozbeszezési e|járásban va|ó részvéte||el
kapcsolatban felmerü|ő költségeket az aján|attevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben
torténő megtérítésére az aján|atkérő nem köte|ezhető. Minden o|yan adat információ beszezése,
- ame|y aján|atuk e|készíEéséhez és a szeződéses kötelezettségek e|vá||alásához sztikégesek -
saját ko|tseglikre és saját fele|ősségtikre az Aján|attevők feladata.

4.LL. Ajánlatkérő az aján|at benyújtását követően nem veszi figye|embe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó _ aján|at modosítására vonatkozó kérelmét. Az aján|athoz
szÜkséges pontos és egyéftelmű információk beszezését szo|gálja a je|en dokumentációban
rész|etezett tájékoztatás-kérés lehetősege. Aján|attevőnek a jogszabá|yi rendelkezések
betaftása me|lett _ az e|járást megindító fe|hiivásban, a dokumentációban és az ajánlattevők
kérdésire adott válaszokban meghatározottaknak megfe|elően ke|| az aján|atot e|készítenie.

4'L2. Az aján|atban közölt információk kizárő|ag ezen közbeszeaési e|járás eredményének
megá | |a píta sa keretében kerti l nek fel haszná |ásra.

nÉszruÁľ uTTÉTE L, I LLEwE ľö g gvÁLľo z^Tťl a,rÁľ uĺĺÉľr l u ľl rľős Éc e

5.1. Aján|atkérő a részaján|attéte| |ehetőségét nem biztosítja, az i|yen ajánlatokat aján|atkérő
érvényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem összehason|Íthatóak a tobbi aján|atta|.

5.2, Az aján|attevők je|en e|járásban többvá|tozatú (a|ternatÍv) aján|atot nem tehetnek, az
i|yen ajánlatokat ajánlatkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
osszehason|íthatóak a többi aján|atta|.

6. KOZOSAJANTATTETEL

6'1. A közos aján|attevők kote|esek maguk közü| egy, a közbeszezésĺ e|járásban a kozös
aján|attevők nevében e|járni jogosu|t képviselőt megjelö|ni.

6.2, Közös aján|atot tevő nyeftesek álta| létrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi szemé|y
létrehozásat aján|atkérő nem követe|i meg.

6.3. A közos aján|attevők csoportjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak
egyértelműen tańa|maznia ke|| a közös aján|attevők megje|ö|ését.

6.4. Aho| a Kbt. az aján|atkérő számára az aján|attevők értesÍĽését írja elő, va|amint a
kiegészítő tajékoztatás megadása [Kbt. 45. 5], a hiánypotlás [Kbt. 67. $], a fe|világosítas [Kbt.
67. s] és indokolás [Kbt. 69-70.5] kérése esetében az aján|atkérő a közös ajánlattevőknek szó|ó
értesítését tájékoztatását, i||etve fe|hívását a kozös ajánlattevők nevében e|járni jogosult
képviselőnek kü|di meg. 
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6'5. Amennyiben az aján|atkérő aján|ati biztosíĽék nyújtását [Kbt. 59. 5] írja e|ő, a közös
aján|attevőknek a biztosítékot e|egendő egyszer rende|kezésre bocsátaniuk. Az aján|ati
kotottségnek bárme|yik kozos aján|attevő részérő| töftént megséftése [59. 5 (4) bekezdése]
esetén a biztosíték az aján|atkérőt i||eti meg!

6.6. A közos aján|attevők a szerződés teljesítésééft az aján|atkérő fe|é egyetem|egesen
felelnek.

6.7. M egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szerep|ő(k) személyében az ajánlattéte|i
határidő |ejárta után változás nem következhet be.

6.8. Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszezés értékének huszonöt száza|ékát meghaladó
méľtékben fog közvet|enül részt venni a szeęődés - részajánlat-tételi |ehetőség biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerzffiés - te|jesítésében, akkor nem |ehet a|vá||a|kozónak
minősíteni, hanem az ajánlatban és a szeęődés teljesítése során közös aján|attevőként ke||, hogy
szerepeljen. Egy gazdasági szerep|őnek a szerződés teljesÍiésében va|ó részvéte|e arányát az
határozza meg, hogy mi|yen arányban részestjl a beszezés tárgyának á|talános forgalmi adó
né|ktjI számított el|enértékéből.

6.9. Amennyiben több gazdasági szerep|ő közösen tesz aján|atot a közbeszezési e|járásban,
akkor az aján|athoz csatolniuk ke|| az erre vonatkozó megá||apodást.

A közos aján|attevők megál|apodásának tafta|maznia ke||:

- a je|en kozbeszezésĺ e|járásban kozos ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
ka pcsolatta rtásra ) jogosu |t képvise|ő szeruezet meg nevezését;
- a szerződés te|jesítésééft egyetem|eges fe|e|ősségvá||a|ást minden tag részérő|;
- aján|atban válla|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a
vezető között;
- a számlázás rendjét.

7, Üzl.rrr TIToK vÉDELME

7.Ĺ. Az ajánlattevő az aján|atában, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|kÜ|önített
módon e|he|yezett, tizleti tĺtkot [2013.évi V. toľvény f:47.$l taĺta|mazó iratok
nyi|vánosságra hozata|át megti|thatja. Az üz|eti titkot tarta|mazó iratokat úgy ke||

e|készíteni, hogy azok az információs önrende|kezési jogról és az információszabadságró|
sző|ő 2011.évi cfiI. toruény z7.s (3) bekezdésére figye|emme| kizáró|ag o|yan
információkat taftalmazzanak, ame|yek nyilvánosságra hozata|a az üz|eti tevékenysĄ;
végzése szempontjából arányta|an sérelmet okozna, továbbá ne taľta|mazzanak az
alábbiak szerinti e|emeket:

- az aján|attevő nem ti|thatja meg nevénet címének (székhe|yének, lakóhe|yének),
va|amint o|yan ténynet információnat megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban
együtt: adat) a nyilvánosságra hozata|át, amely értéke|ési szempont alapján éftékelésre
kertil, de az ąek a|apjául szo|gá|ó - a Kbt. 80. s (3) bekezdés hatá|ya a|á nem taftozó -

részinformációt a|apadatok (így kü|onösen az árazott kö|tségvetés) nyi|vánosságra
hozata |át megti |thatja;

- nem korlátozható Vagy nem ti|tható meg üzleti titokra hivatkozássa| o|yan adat
nyilvánosságra hozata|a, ame|y a közérdekű adatok nyi|vánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, kü|ön töruényben meghatározott adatszolgá|tatási és
tajékoztatási köte|ezettség a|á esik. A közbeszerzési e|járás alapján megkötött szerződés
en ged ménye zést kizárő rendel kezése nem m i nősÜ l Üz|eti titokna k

7.2. Aján|atkérő nem vá||al fe|e|ősséget az uz|eti tltoknak tartott információt iratok harmadik
szemé|yek (kü|onösen más aján|attevőt gazdasági szerep|ők) á|ta|i megismerésééft,
amennyiben ajánlattevő az uzlet|titkot [Ptk. 2:47.5] tarta|mazó iratokat ajánlatában nem
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e|kü|önített módon, vagy ú9y he|yezi e|, hogy azok tarta|maznak a fentiekben megje|ö|t
információkat is.

8. łlÁľuľr roľóĺrsÉe

Az aján|ati kötöttség időtartama: 60 nap (az aján|attéte|i határidő |ejártató| számíEva).

9' AzA'ÁNLAToKFELBoNľÁsn

9,L.AE. ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje:

Ész-Keľ Kft. |ebonyo!ító
1026 Budapest pasaÉti út 83.' BBT iľodaház,fö|dszint' tárgya|ó

ideje: 201...... 1o.0o óľa

9.2. Az aján|atok fe|bontasáná| csak az aján|atkérő, az aján|attevők, valamint az általuk
meghÍvott szemé|yet továbbá - a közbeszezéshez támogatásban részesü|ő aján|atkérő esetében
- a kü|ön jogszabá|yban meghatározott szeruek képvise|ői, valamint szemé|yek |ehetnek jelen.

9.3. Az aján|atok fe|bontasakor ismertetni ke|| az ajánlattevők nevét, címét (székhe|yét,
|akóhe|yét), va|amint azolęt a főbb, számszerűsíthető adatokat, ame|yek az éńéke|ési szempont
(részszempontok) a|apján éftéke|ésre kerü|nek. pe, aján|atkérő az aján|atok bontásának
megkezdésekor, az aján|atok felbontása e|őtt kozvet|enü| ismerteti a kozbeszerzés - a 18. 5 (2)
bekezdésének a|ka|mazása né|kü| számított _ becsÜlt éftékét és a szeęődés teljesíteséhez
rende|kezésre á|ló anyagi fedezet összegét.

9.4. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az ajánlat ismertetését
kovetően azonna| |ehetővé ke|ltenni, hogy betekinthessen a felo|vasó|apba.

9.5. A határidő után beérkezett aján|at csomagolása az ajánlattevő személyének megá||apítasa
céljábó| bontható fe|, ame|yrő| ktilon jegyzőkönyvet ke|| fe|venni.

10. Az AJÁNLAToK ELBÍRÁúSA

10.1. Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskötés va|utaneme
is csak ez lehet.

Lo.z. Az ajánlatok elbí.álása során az aján|atkérőnek meg kel| vizsgá|nia, hogy az aján|atok
megfe|e|nek-e az eljárást megindító felhÍvásban, a dokumentációban, va|amint a jogszabá|yokban
meg hatá rozott feltételeknek.

1o.3. Az aján|atkérő köte|es megállapítani, hogy me|y aján|atok érvényte|enet és hogy Van-e
o|yan ajánlattevő, akit az e|járásbó| ki ke|| zárni. Az aján|atok téte|es átvizsgá|ása során
megá||apítasra kerü|nek az aján|atok eset|eges éruénytelenítésére vagY az aján|attevő kizárására
okot adó körülmények.

to.4. Az éĺvényes ajánlatokat az e|járást megindíto fe|hí'vasban meghatározott éĺtékelési
szempont alapján, va|amĺnt a Kbt. 7L.73. $-okban, az eljárást megindító felhívásban, továbbá a
je|en dokumentációban fog|a|takra tekintette| kell értéke|ni.
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1o.5. Az ajánlatkérő az aján|atokat a |ehető |egrovidebb időn be|ül köteĺes e|bírá|ni, az e|bír.á|ást

o|yan időtaĺtam a|att ke|| eĺvégeznie, hogy az aján|attevőknek az eljárást lezárő dontésrő| va|ó
értesítésére az aján|ati kotöttség fenná||ása a|att sor kerü|jön.

10.6. Az aján|atkérő indokolt esetben az aián|ati kötöttség lejáľtának időpontját mege|őzően
fe|kérheti az aján|attevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig történő további fenntaftására,
az aján|ati kotöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az aján|ati kötottség ĺejártanak
eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által
megadott határidőben nem nyitatkozit Úlgv ke|l tekinteni, hogy ajánlatát az
ajántatkérő álta| megjelölt időpontig fenntaftja. Amennyiben va|ame|yik aján|attevő
aján|atát nem tatja fenn, az aján|ati kotöttség |ejáftanak eredeti időpontját követően az e|járás
további részében az éftéke|és során aján|atát figye|men kÍvri| ke|| hagyni.

lo.7. Az aján|atkérő köteles az osszes aján|attevő számára azonos feltéte|ekke| biztosítani a
hiánypót|ás lehetősegét, va|amint az aján|atokban ta|á|ható, nem egyéftelmű kUe|entéset
nyilatkozatot igazo|ások tartaImának tisztázása érdekében az ajánlattevőKő| felvi|ágosítást kérni.
A hiánypot|ás és fe|világosítás kérésre vonatkozó szabá|yokat a Kbt. 67. $-a taľta|mazza.
Aján|atkérő nem rende| e| újabb hiánypotlást, ha aján|attevő a hiánypót|ása során korábban nem
szereplő gazdasági szerep|őt von be az e|járásba és e gazdasági szerep|őre tekintette| |enne
szükséges az újabb hiánypót|ás'

10.8. Mindaddig, amíg bármely aján|attevő számára hiánypót|ásra Vagy fe|vi|ágosítas nyújtására
határidő van fo|yamatban, az aján|attevő póto|hat o|yan hiányokat ame|yekre néane az
aján|atkérő nem hÍvta fe| hiánypótlásra.

1o.9. Az aján|atkérő az értéke|és szempontjábó| |ényeges aján|ati e|emek taŕa|mát mega|apozó
adatokat, va|amint indokolást koteles írásban kérni és erről a kérésrő| a többi ajánlattevőt
egyidejű|eg, írásban éftesíteni, ha az ajánlat a megkötni teruezett szeĺzffiéstárgyára figye|emme|
arányta|anu| a|acsony árat tafta|maz bárme|y o|yan, az e||enszo|9á|tatasra vonatkozó összeg
tekĺntetében, amely onálloan éftéke|ésre kerü|.

Az ár arányta|anul a|acsony vo|tának megÍté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira,
a közbeszezést mege|őzően végzett piaďe|mérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a becstj|t érték meghatározásához fe|használt egyéb adatokra kel| figye|emme| lenni.
Kote|es az aján|atkérő a fentieket a|ka|mazni különösen akkor, ha az aján|atban fogla|t - az (1)
bekezdés szerinti _ e||enszo|gá|tatás több mint hűsz száza|ékka| eltér a közbeszerzés _ az
e||enszo|gá|tatás öná||óan éftéke|ésre kerülő valame|y e|eme esetén az adott e|emre eső - a 18. 5
(2) bekezdésének a|kalmazása né|kü| számított becsÜ|t éftékétől.

Az irreális aján|ati elem (e||enszo|gáltatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 9-a
tafta|mazza. Továbbá a 306ĺ201'Ĺ 8/A. s Q) pa (1) bekezdésen kívüli esetekben az aján|atkérő a
Kbt. 69. $ (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében köte|es arra vonatkozóan is
tájékoztatást kérni, hogy az arányta|anu| a|acsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatáb'an mi|yen

összegű rezsióradffja| számo|t, és a rezsióradfi kiszámításakor egyes - az Epkiv.-ben
meghatározottak szerint az építőipari minimá|is rezsióradfi elemeit képező - ko|tségeket mi|yen
osszegge| és módon vett figyelembe. Az aján|atkérő az aján|attevő á|ta| nyújtott indoko|ás
gazdasági ésszerűsĄ;ge| va|ó összeegyeztethetősęének vizsgá|ata során figye|embe veszi az
Epítőipari Agazati Párbeszéd Bizottság aján|ása alapján az építésügyért fele|ős mĺniszter
rende|etében megá||apított minimá|is építőipari rezsióradff méftékét, és amennyiben az
aján|atban alka|mazott rezsióradf anná| a|acsonyabb, kti|önös figyelemme| vizsgá|ja a Kbt. 69. 5
(6) bekezdése szerinti körülmény fennállását.

Amennyiben az ajánlati ár mega|apozottságáró| sző|ő döntés meghozatalához az
sztlkséges, az aján|atkérő összehason|Ítás cé|jábó| a többi aján|attevőtő| is kérhet be
meg hatá rozott ajá n lati e|emeket mega lapozó adatokat.
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1o.1o. Ha az ajánlatnak az értéke|ési részszempontok szerinti va|ame|yik tartalmi e|eme
lehetet|ennek vagy túlzotLan magas vagy a|acsony mértékűnet i||etve kirĺvóan arányta|annak
éftéke|t köte|ezettségvállalást tarüa|maz, az aján|atkérő az érintett aján|ati e|emekre vonatkozó
adatokat valamint indoko|ást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek errő| a kérésrő| a tobbi
aján|attevőt egyidejűleg, írásban éftesítenie ke||.

Az aján|atkérő az ĺndokolás és a rende|kezésére ál|ó iratok alapján köte|es meggyőződni
az aján|atie|emek mega|apozottstqárő|, te|jesíthetőségérő|, ennek során az aján|attevőtő| ír.ásban
tájékozbatást kérhet a vitatott aján|ati e|emekre vonatkozóan.

Az aján|atkérő koteles éruényte|ennek nyilvánítani az aján|atot, ha nem taĺtja
e|fogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indoko|ást.

11. nz ÉnvÉľYEs A'ÁNLATox ÉnrÉxeÉse

Az aján|atok éftéke|ési szempontja: legalacsonyabb összegíĺ el|enszolgáltatás

Legalacsonyabb összegű el|enszo|gáltatás (a Kbt. 71. 9 (2) bekezdése a) pontja szerint).
A |ega|acsonyabb osszegű e||enszo|gáltatás éftéke|ési szemponton belü| az Aján|atkérő a
nettó aján|ati árakat veti össze és a Kbt. szabá|yai szerint a |ege|őnyösebbet
(|egalacsonya bbat) preferá |ja.
A nettó árakat úgy ke|l megadni, hogy azok tarta|mazzanak minden járu|ékos koltséget,
fÚgget|enü| azok formájától és forrásátó|, p|. VAM, kü|önböző díjak és i||etéket stb.

Az ajánlatok kido|gozásakor vegyék figyelembe, hogy az aján|ati árnak teljes körűnek ke||
|ennie, vagyis magában ke|| fog|a|nia va|amennyi aján|attevői kifizetési igényt.
Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szerződéskotés va|utaneme is
csak ez lehet.

Aján|atkérő nem fogad e| irreá|is Vagy nem teljesíthető Vagy nem éĺvényesíthető męaján|ásokat.

L2. EREDMÉNYHIRDETÉą összEc EzÉs 
^zn,rÁľ 

uroK ELBÍRÁńsÁnól

12.1. Az aján|atkérő koteles az aján|attevőt ír.ásban tájékoztatni az eljárás eredményérő|, az
eljárás eredményte|enségérő|, az ajánlattevő kizárásárő|, a szerzffiés te|jesítésére való
aIka|matlanságának megá||apítasáró|, aján|atának egyéb okbo| történt éruényte|enné
nyi|vánítasáró|, valamint ezek részletes indokáró|, az errő| hozott dontést követően a |ehető
leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon be|ü|.

Í,2.2. 
^z 

ajánlatkérő az aján|atok elbírálásanak befejezésekor kr'i|ön jogszabá|yban
meghatározott minták szerint írásbeli osszegezést köte|es készíteni az ajánlatokről. Az aján|atkérő
az aján|atok e|bír.álásának befejezésekor a fenti tajékoztatást az írásbe|i összegezésnek minden
aján|attevő részére egyĺdejűleg, te|efaxon vagy elektronikus úton történő megktildésével te|jesíti.

L2.3. Az aján|atkérő az aján|atok e|bírrálásaról készített írrásbe|i összęezést az ajánlattevők
részére torténő megküldésétő| számított huszadĺk napig egy a|ka|omma| jogosu|t módosítani,
szükseg esetén az éruényte|enségrő| szó|ó tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkotött
szerz&éstő| e|állni, illetve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az eredeti á||apot nem
á||ítható he|yre, a szerződést azonna|i hatá|lyal fe|mondani, ha az eredmény megkü|dését
követően ész|e|i, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvényséŕő vo|t és a módosítás a
torvényséftést oruoso|ja. Fe, ajánlatkérő a modosított írásbe|i osszegezést köteles faxon vagy
e|eKronikus úton ha ladé|Ga |a nul, egyidej ű|eg az összes aján |attevőnek megkü|deni.

13. ELőZETESVITARENDEZÉS
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13.1. A Kbt. 79. 5 (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az alábbi címre ke||
benyújtani:

Ész.xrn rct.
1026 Budapest' Pasaréti út 83' Titkárság

E-ma i ! : titkarsag @eszker.eu
Fax: 06-U789-69-43

13.2. A kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg ke|| je|o|nie az írásbeli osszegezés vagy egyéb dokumentum, vagy
eljárási cse|ekmény jogséÉőnek taftott e|emét továbbá a kére|mező javaslatát, észrevéte|ét,
valamint az á|láspontját a|átámasztó adatokat tényeket továbbá az aď' a|átámasztó
dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.
Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabá|yait a Kbt. 79. 5-a tarta|mazza.

13.3. Amennyiben va|ame|y aján|attevő a rende|kezésére á||ó határidőben e|őzetes
vitarendezési kére|met nyújtott be az aján|atok bontását követően történt e|járási cse|ekménnye|,
ke|etkezett dokumentummal kapcsolatban, az aján|atkérő a kérelem benyújtásától a vá|aszának
megkÜ|dése napját követő tíz napos időtaftam lejártaig akkor sem kotheti meg a szeződést - ha
részaján|at tétele lehetséges vo|t, a beszezés érintett részére vonatkozó szerződést - ha eddig az
időpontig a szeződéskötési moratóri um egyébként |ejá rna.

L4. AszBuzőoÉs uecxöľÉse És ľeuesÍĺÉse

L4.L. Eredményes kozbeszezési eljárás a|apján a szerz&ést a nyertes szervezette| (szemé||ye|)
- kozos aján|attéte| esetén a nyeĺtes szeruezetekke| (szemé|yekke|) - ke|| ír.ásban megkötni a
közbeszezési e|járásban közo|t vég|eges feltéte|ek, szeződésteĺvezet és aján|at tarta|mának
megfe|e|ően.

I4.2. A szerződésnek tafta|maznia ke|| . az e|járás során a|ka|mazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyeftes aján|at azon elemeit, ame|yek értéke|ésre kerÜ|tek.

14.3. Az aján|atok e|bírá|ásáró| szó|ó í.ásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére toftént
megkÜ|dése napjátó| a nyertes aján|attevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő
hirdetett második he|yezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsege további harminc nappal
meghosszabbodik.

t4.4. Az aján|atkérő köte|es szeződéses feltéte|ként e|őírni, hogy:
. a nyeftes aján|attevő nem fizet, i||etve számo| e| a szerződés te|jesítéséve| összefüggésben
olyan kö|tségeket, melyek az 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti fe|téte|eknek nem megfe|e|ő
társasag tekintetében merÜ|nek fe|, és me|yek a nyeftes aján|aBevő adóköte|es jövede|mének
csökkentésére a lkaImasak;
. a szeruődés te|jesítésének te|jes időtaftama a|att tu|ajdonosi szerkezetét az aján|atkérő
számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban részletezett ügy|etekrő| az aján|atkérőt
ha|adékta |a nu l éľtesíti.

14.5. Az aján|atkérőként szerz&ő fé| jogosult és egyben köteles a szeaődést fe|mondani - ha
szükséges olyan határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szeződésse| érintett fe|adata
e||átásáró| gondoskodn! tudjon - ha:

- a nyeftes ajánlattevőben koaĺetetten vagy közvet|enÜl 21o/o-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez va|amely olyan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes
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sze]vezet, ame|y tekintetében fenná|| az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
va|ame|y fe|téte|.

- a nyertes aján|attevő közvetetten vagy közvetlenri| Zio/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez valamely o|yan jogi személyben vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szelvezetben, ame|y tekintetében fennál| az 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában
meg hatá rozott va |a mely fe|téte|.

Jelen pontban em|ített fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szerz&és megszűnése e|őtt
már te|jesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbe|i ellenéftékére jogosult.

L4.6. A k|.i|fö|di adói||etősegű nyeftes aján|attevő köteles a szeĺződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
közvet|enii| beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegé|y
igénybevéte|e né|kü|.

I4.7. A közbeszezési szeződést a közbeszezési e|járás a|apján nyeftes aján|attevőként
szerződő fé|net i|letve közösen aján|atot tevőknet vagy - ha az aján|atkérő gazdálkodó
szervezet |étrehozásának kötelezettségét e|őírta vagy azt.lehetővé tette - a nyeftes aján|attevő
(aján|attevők) kizáró|agos részesedéséve| |étrehozott gazdá|kodó szeĺvezetnek (a továbbiakban:
projekttá rsaság) ke| l te|jesítenie.

14.8. Az aján|attevőként szeződő fél teljesítesében köteles kozreműködni az olyan a|vá||a|kozó
és szakember, ame|y a közbeszezési e|járásban részt vett az aján|attevő a|kalmasságának
igazo|ásaban. Az aján|attevő köteles az aján|atkérőnek a teljesíĽés során minden o|yan - akár a
korábban megje|ö|t a|vá||a|kozó he|yett igénybe venni kÍvánt . a|vá||a|kozó bevonását bejelenteni,
ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt nyi|atkoznia ke|| arró| is,
hogy az á|ta|a igénybe venni kÍvánt a|vá|la|kozó nem á|| a kizárő okok hatálya a|att.

15. rruÉrozľnrÁsTNYÚJTószERvEzETEK

15.1. ÉpÍtési beruházás esetében az ajánlatkérő előírhatja, hogy az aján|attevő tájékozodjon
az adőzásra, a környezetvéde|emre, az egészségvá1e|emre és a fogyatékosságga| élők
esélyegyen|őségére, va|amint köte|es e|őírnĺ, hogy tájékozodjon a munkavál|alók védelmére és
a munkafe|téte|ekre vonatkozó olyan köte|ezettségekrő|, ame|yeknek a te|jesítes helyén és a
szerződés te|jesÍtése során meg ke|| fe|e|ni. A tájékoztatást az i||etékes szeruek ingyenesen
teszik elérhetővé.

t5.2. Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szevezeteknek (hatóságoknak) a nevét
és címét (elérhetőse9ét), amelyektő| az aján|attevő megfe|elő tajékoztatást kaphat:

Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivata! (NAĐ
Közép.magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság
Kelet.budapesti Adóigazgatósaga
11zł4 Budapest, Gvadányi u. 69.
Te|efonszám: 06 1 467 6100
Kék szám (mobi|há|ózatbo| is hÍvható): 06-40ĺ42-42-42

Kiirnyezetvédelem:
Közép.Duna-völgyi Köľnyezetvédelmi, Természetvéĺle|mi és Vízügyi Feliigyelőség
Cím: t072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
Postacím: t447 Budapest, ff.:541.
Telefonszám: 06 1 478 4400
Telefaxszám: 06 1 478 4520
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Honlap: http://kdvkM.zoldhatosag. hu/

tsészségvédelem:
ANTsz Budapest VIu..Ix. Kerületi Intézete
Cím: 1084 Budapest Nagyfuvaros u. 18.
Te|efonszám: 06 1 3Ĺ3 504'2
Te|efaxszám: 06 1 313 9894

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforľások Minisztériuma
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
KözpontiTe|efonszám: 06 1 7951200
Email: info@emmi.gov.hu ; ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Embeľi Erőforráśok uinisztériuma, Társadalmi Fe|zárkózáséft Feletős fi tamtitkársag
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Email : tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov. hu

M u n kavá | la !ók védel me és a m u nkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:
Nemzeti M u nka ügyi H ivata| M unkavédel mi és M unkaügyi lgazgatóság :

Cím: 1106 Budapest. Fehér út 10.,
Ingyenes (zo|d) szám: 06-80-204-292, hon|ap: ommf.gov.hu
Budapest Főváros Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavéde|mi Feliigyelősége és Budapest Főváľosi Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaĺigyi Szakigazgatási Szeruének Munkaügyi Felügyelősége
Cím: 1132 Budapest, Visegrádi u.49.
Postacím: 1438 Budapest, ff.:520.
Te|efonszám: 06 1 3233 600
Te|efaxszám: 06 1 3233 602
Email : budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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VÁuĺlxozasr szrnzőpÉs

TERVEZET

Képvise|i: adószáma: ...........................' pénzforgaImi
szám|aszáma: .............. ...), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

:::::::" ...]...........::'..; ffiä; ......'......................'........; ,.äć:ill ,,#;ffľ;
..''....''...''..' c9.: .......'.'...'.'......; képvise|ő:

;',iíäő;il;;;';;;;;'#;'Ja[lllJ'lľliľ, 
(a továbbiakban: Vá||a|kozó) között az

E!őzmények

Megrende|ő a 2011. évi CMII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. része (nemzeti e|járásrend)
szerinti nyí|t közbeszezési e|járást fo|ytatott |e ,,Vá||a|kozási szerződés keretében a Budapest,
VIII. Hungária krt. z-+. NtÁv takóte|ep víz. és csatornahá|ózat fe|újítása', e|nevezéssel.

Az eljárásban nem |ehetett részaján|atot tenni.

Az e|járás nyeftese a Vá||a|kozó |ett, akivel Megrende|ő - a Kbt. rendelkezéseinek megfe|elően -

az a|ábbi szeződést köti.

Fe|ek rĘzítit hogy a Megrendelő a 2013. évi V. töruény (a továbbĺakban: Ptk.) 8:1. $ (1)

bekezdés 7.) pontja a|apján szeĺződő hatóságnak minősü|.

l. Aszerződés táľgya

1. Megrende|ő megrende|i, Vá||a|kozó pedig elválla|ja a fent megjelo|t közbeszezési e|járás

e|járást megindító felhÍvása és dokumentációja szerinti, a közbeszezési műszaki leíi.ásban

tételesen rĘzített kivite|ezési (Budapest VIII. Hungária kń. 2.4. M^v lakótelep víz.
és csatornahálózat felújítása az alábbi hrsz-eken: 38818/6, 388L8ĺ7,38818/8, 38818/9,
38818/10' 38818/12' 38818/13, 38818/16, 388L8ĺ17, 38818/18' 38818/19' 38818124,
38818/36, 388t8ĺ37, 38818/38' 38818/40. épü|et ingat|anot va|amint a 38818/15 -

Szemafor utca, 38815/20 - Lokomotív utca, 38818/39 - Tbi|iszi tér, 38836/2 - Sa|gótarjáni
utca, 3889612 - Hungária krt. vonatkozásában), és kapcso|odó fe|adatok ellátását
ered ményfeIelősség ge|.

2, Felek rĘzítit hogy Vá|la|kozó kÜ|ön nevesített köte|ezettsége a kivite|ezés ideje a|att a
fo|ya matos szen nyvízelvezetés ideig lenes csatorná kka l va |ó biztosítása.
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4.

Vá||a|kozó a munkát I. osztá|yú minőségben, határidőre köteles e|végezni. Vá||a|kozó a
munkavégzés során csak I. osztá|yú anyagokat, szerkezeteket stb. használhat fe|.

A beépített anyagot szerkezetek minősegét igazo|ő dokumentumokat a Vá||a|kozó az
Vá||a|kozási tevékenység során a Megrende|ő képviselőjének köte|es bemutatni és az átadás
átvéte|i eljárás során átadni.
Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vál|a|kozó akkor te|jesít a kivite|ezési tevékenység
vonatkozásában megfe|elően, ha a megva|ósuĺt eredmény kie|egíti az aza| kapcsolatban a
jogszabá|yokban, továbbá a je|en szeződésben megfoga|mazott va|amennyi mennyisĄ;i és
minősegi követe|ményt és a|ka|mas a rende|tetésszeríÍ haszná|atra, továbbá hiány-, és
hibamentes.
Vá||aIkozó jogosu|t a|vá|laIkozó(k) igénybevéte|ére. pE, a|vá||alkozó (közreműkodő)
igénybevéte|éné| a Kbt. és a je|en szeĺz&és mękotéséhez vezető közbeszerzési e|járás
rende|kezései irányadóak. Az a|válla|kozókka| kötött szeződésekre a Kbt. továbbá a
306l20tt. (XII.23.) Korm. rende|et, i||. a I9U2009. (IX.15.) Korm. r. szabá|yai
éfte|emszerűen i rá nyadóak.
A Vá||a|kozó az igénybe vett a|válla|kozóért (kozreműködőért) ú9y fe|e|, mintha az
a|vá||a|kozói (közreműkodői) á|ta| vegzett munkákat saját maga végezte volna e|. A
jogosu|at|anu| igénybe vett a|vá||a|kozók vonatkozásában azon hátrányos
következményekéft ĺs fe|el, ami ezen alvá||a|kozók (közreműkodő) igénybevétele né|kü| nem
kovetkeztek volna be.

2. Vállalkozői dij és annak megfizetése

Válla|kozó a szerződés te|jesítésének e||enéĺtékeként vá||alkozói díjra jogosu|t. A vá||alkozói

dff összege . ft+Áfa, azaz.......'.. forint+Áfa, me|y
a fe|ek megá||apodás a|apján áta|ánydfi

Fe|ek megá||apodnat hogy a fenti Vá||alkozói dffon fe|ü| további 3olo taŕa|ékkeretet biztosít
me|ynek összege: .. ft+Áfa, azaz ,.....,,. ...... forint+Ára. R
tarta|ékkeret je|en szeződésben foglalt esetekben haszná|ható fe| az alábbiak szerint:

A taľtalékkeret kĺzáró|ag a Megrende|ő e|őzetes hozzájáru|ása esetén a je|en szerződés
szerinti egyes potmunkákra haszná|ható fe|.

Felek pótmunkaként határozzák meg kizáró|agosan mindazon munkákat és munkanemeket,
melyek sem a kö|tsegvetés, sem az engedé|yes teru a|apján nem voĺt e|őre meghatározható,
és me|yeket a munkaterü|et fe|tárása során e|őre nem |áthatóan felmerü|t műszaki
körtjImények indokolnak. I|yen munkákra legfe|jebb a taftalékkeret méftékéig |ehet
hivatkozni.
Pótmunka csak a Vá||alkozó kü|ön ko|tségvetése, a pótmunka szülségességének
Megrende|ő műszaki képvise|ője á|ta|i igazo|ás, továbbá a Megrendelő kü|ön megrendelése
alapján vęezhető.

Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a pótmunkára vonatkozó kö|tségvetés az a|ábbiak szerint
készítendő el:

a) mindazon munkanemet i||. anyagköltségek esetén, me|yre a Vá||a|kozó

kiczbeszerzési eljárásban tett ajánlatában egységár került meghatározásra, ezen
egységár(a k) a |ka| mazásával áraza ndó,

6.

7.
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b) amennyiben az aján|atban az adott munkanemre, anyagra nem kerü|t egységár
meghatározásra, akkor Vá||a|kozó a TERC kö|tsegvetés-készítő szoftver hatá|yos

adatai alapján kel| az érintett tételek vonatkozásában a koltségvetést e|készíteni.

c) fentiek hiányában a Vá||a|kozó a ko|tségvetés érintett téte|ét konkrétan kĺmunká|va
(bekerü|ési kö|tség) + .....o/o haszonku|cs figye|embevéte|éve| készÍti el.

4. Az áta|ánydíj a Megrende|ő á|ta| szo|gá|tatott árazat|an kö|tségvetés a|apján a Vá||a|kozó

koltségvetése szerint kerÜ|t meghatározása. Vá||alkozó k.lje|enti, hogy a megaján|ott
áta |á nyd íj a szerződésszerű te|jesítéshez elegendő.

5. Megrende|ő több|etmunkaigényt nem fogad e|. Ezze| kapcso|atban Vá||alkozó - mint a
szerződés tárgyával kapcso|atban kel|ő szakéfte|emme| rende|kező jogi személy - je|en

szeĺzffiés a|áír.ásáva| kije|enti, hogy a kozbeszezési eljárás a|att te|jes mértékben
megismefte az e|végzendő fe|adatot és annak körÜ|ményeit így k.ljelenti, hogy az á|ta|a

megajánlott váĺ|a|kozói dfi va|amennyi fe|téte| kielegítéséhez szüksá3es munkára fedezetet
nyújt így tobb|etmunkaigényéről je|en szeződéssel fe|téte| né|ktj| és visszavonhatat|anu|
|emond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.$ (l)-bek.ben meghatározott valamennyi igényre. Kije|enti,
hogy az ár-, áďolyamvá|tozásokkal, továbbá banki, adőzási kondíciók vá|tozásáva|

kapcso|atos kockázatokat felmérte, és arra a vá||a|kozói dfi te|jes méftékben fedezetet nyújt.
Pótmunka esetén a fe|ek a Kbt. rendelkezési szerint járnak e| azza|, hogy potmunkára csak
a közbeszezési műszaki |eír.ás és me|lék|eteiben nem szerep|ő, az aján|attéte|kor az
aján|attevőtő|, mint hason|ó tevékenységet üz|etszeríĺen végző gazdasági szerep|őtő|
elvárható gondosságga| e|őre nem látható okbo| kerti|het sor.

6. Megrende|ő biztosí$a a részszám|ázás |ehetőségét azza|, hogy a te|jesítés során 2 szám|a
(ideértve a vĄ;számlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

- 7 részszám|a benyújtásanak |ehetősége a nettó (és tarta|ékkeretet nem taĺtalmazó)
egyösszegű aján|ati ár Slo/o-ának megfe|e|ő összegrő| a kivite|ezésre vonatkoző áfa né|kü|i

szezó1déses éľték 50o/o-át elérő megva|ósu|t teljesÍtés esetén;

- végszámla benyújtása: a nettó (és tarta|ékkeretet nem tafta|mazó) egyösszegíi aján|ati

ár 50o/o-ánakmegfe|e|ő összegről a kivite|ezésre vonatkoző áfa nélktjli szeződéses érték
100o/o-át e|érő megvalósult te|jesítés esetén, sikeres mĹÍszaki átadás-átvéte|t követően.

7. Megrende|ő a Kbt. 131. 5 (1) bekezdése a|apján a szerzffiésben fog|a|t - tańalékkeret és
áfa né|kü| számított - te|jes el|enszo|gá|tatás Solo-ának megfele|ő osszegíĺ elő|eget biztosít
amennyiben az e|őlegre Válla|kozó az e|ő|egre igényt taľt.

8. Az előleget a munkaterÜ|et átadását kovető 15 napon be|ü| ke|| Vál|alkozó rende|kezésére
bocsátani. Az e|ő|eg igénybevéte|ének fe|téte|e az igénye|t elő|eg osszegének megfe|e|ő

mértékű, a Megrendelő javára szó|ő, az e|őleg visszafizetését biztosíto biztosítek-nyújtása az
e|ő|egbekérővel egyidej ű |eg.

9. Az e|ő|eg-visszafizetési biztosítékot a Vál|alkozó a Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a) pontja szerint
te|jesítheti. Az e|ő|eg-visszafizetési biztosÍtékbó| a Megrendelő kozvet|enül kielégítest
nyerhet, ha az elő|egge| a Vá||alkoző szerződésszerĹĺen nem számol e|, különosen akkor is,

ha a szerzffiés a te|jesítés né|kü| megszűnik és meg van e| nem számolt előleg. Az elő|eg
visszafizetési biztosítéknak az e|őleggel torténő elszámo|ás időpontjáig éruényesnek kel|

|ennie. Egyebekben az e|őleg visszafizetési biztosítékra - megfe|e|ően - a jó|teljesítési

biztosítek szabá|yai irányadóak.
10. Az előleg _ annak igénybevéte|e esetén _ az e\ső benyújtott számlában számolandó e|.
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11. Megrende|ő az e||enszolgá|tatás összegét - amennyiben a|vá|lalkozó nem kerti| bevonásra -
a szám|a kézhezvéte|ét követő 30 napos fizetési határidő me||ett, a Kbt. 130. 5 (1)-(3)' (5)
(6) bekezdései és a Ptk 6:130. 5 (1) bekezdése rende|kezései a|apján átuta|ássa| egyenlíti
ki.

12. Megrende|ő az e||enszo|9áltatás összegét, - amennyiben a|vá||alkozó bevonásra kerÜ| - a
fentiektő| e|térően a 3o6ĺf0LL. (XII.23.) Korm. rende|et 14. 5 (1)-(3) bekezdései szerint
egyen|íti ki szintén átuta|ás útján.

13. A megva|ósítas pénzügyi fedezetét Megrendelő saját forrásbó| biztosítja.
74. Az ajánlattétel, a szerződés kifizetések pénzneme: HUF.

15. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adőzás rendjérő| szóló 2003. évi XOI. töruény (a

továbbiakban: Aft.) 36/A. $-ában fog|a|takat te|jes korben a|ka|mazza.

16. Késede|mes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a Ptk-ban meghatározott
(6:155. 5) métékű, és a késede|em időtaĺtamához igazodő késedelmi kamatot és
ko|tségáta|á nyt fizet.

3. Szerződési biztosÍtékok

1. Vá||a|kozó késede|mi kötbér megfizetésére kote|es, ha olyan okból, amiéĺt fe|e|ős a

szerződésben Vagy a szerzffiés me||ék|etében rögzített bármely határidőt e|mulasda. A
késedelmi kotbér mértéke 50.000 FVnap. A 20 naptári napot megha|adó késedelmes
te|jesítést Megrendelő meghiúsulásként éftékelheti, és jogosulttá vá|ik a szerződés
felmondására.

2. Vá||a|kozó meghiúsu|ási kotbér megfizetésére kote|es, ha fe|e|ős azért, hogy a je|en

szerzffiés te|jesítése bármely okbo| meghiúsul. A meghiúsu|ási kotbér méftéke a nettó
vá||a|kozói díj 30o/o-a.

A Megrendelő az eset|eges kötbér igényét írrásbe|i fe|szó|ítás útján éruényesíti, me|ynek a

Vá||a|kozó köte|es 8 naptári napon be|ü| maradéktalanu| e|eget tenni. Amennyiben a

Vá||a|kozó a fenti irat kézhezvételét kovető 3 napon beltil magát érdemi indokolássa| és azt
a|átámasztó bizonyítékokka| kétséget kizáró|ag nem menti kĺ, akkor a kötber elismeĺtnek
tekintendő. A Kbt-ben fog|alt egyéb beszámÍtási feltéte|ek (130. 5 (6) bekezdés)
teljesü|ésekor a kötbér a vá||a|kozói szám|ába beszámítható.
Vállalkozó éĺvényesítheti a kötbéren fe|ü|i kárát is.

Vá||a|kozó a szerzffiés hibát|an teljesítésének biztosÍtására va|amennyi beépített do|og i||.

e|vęzett munka vonatkozásában 36 hónap általános jótál|ást vá||a|. Vál|a|kozó jóta|lási

kötelezettsége - az érintett hibáva| kapcso|atban - megszűnit ha a hiba oka a te|jesítés
után ke|etkezett, kü|önosen ha bizonyíthatóan:

. rende|tetése||enes vagy szakzerűtlen haszná|at,
- szándékos rongá|ás vagy erőszakos behatás,
- elemicsapás,
- szakszerűt|en szere|ő vagy javíto je||egű beavatkozás,
- a szükeges karbantaftas hiánya
miatt következett be, fe|téve ha a fentieket mega|apozó tényekrő| és körü|ményekrő| a
Megrende|ő az átadás-átvéte|i eljárás során kifejezetten tájékoztatva lett.

6. Vállalkozó a jótá||ási köte|ezettsége a|att a hiba beje|entésétő| számított 1 napon be|til

kote|es a javítást e|kezdeni és megfe|e|ő személyi á|lománnyal annak befejezéséig
folyamatosan munkát vĄ;ezni. A hiba kijavítasának vegső határideje a hiba je||egétő|

fÚggően a bejelentést követő 7-7. nap

4.

5.
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7. A jótá||ási kote|ezettség nem érinti a Megrendelőt megi||ető ke||ékszavatossági jogokat, és
azok éruényesíthetősegét.

8. Vá|la|kozó teljes kártéríitési köte|ezettséget vá||a| jelen szeződésse| kapcsolatosan a neki
fe|róható károkért.

9. Vá|lalkozó a hibás te|jesítésbő| eredő igények biztosí[ása érdekében a nettó (tafta|ékkeret

né|kü|i) vá|la|kozói díj So/o-ának megfe|e|ő mértékű, a Kbt. 126. 5 (6) bekezdése a) pontja

szerint szolgá|tatott jó|te|jesÍtési biztosítékot kote|es nyújtani Megrende|őnek. Ezen
biztosÍtékot te|jesÍtéskor ke|| szo|gá|tatni (az átadás-átvéte|i e|járás |ezárásának a fe|téte|e).

Megrende|ő a jólteljesítesi biztosítékbo| közvetlenül kie|égítést nyerhet, ha a Vá||a|koző a
hibás te|jesítéséve| kapcsolatos kote|ezetbégeit nem Vagy nem szerződésszerűen te|jesíti. A
jó|te|jesítesi biztosítéknak a fenti jótá||ási időszakot követő 30 naptári napig kell éruényben
és hatályban |ennie.

10. A je|en szezó1désben e|őílt va|amennyi a Kbt. szerinti biztosítékokra - megfe|e|ően -
aIkalmazandó szabá|yok:
Ha bármely biztosítek adására a garancia formáját vá|asztja a Vá||a|kozó, a garancia

nyi|atkozat eredeti pé|dányát a Megrende|őnek át ke|| adnia. Jogosu|t kizárólag olyan
garancia nyi|atkozatot kote|es e|fogadni, amelyben a banlíbiztosíto vállalja, hogy
amennyiben a Jogosu|t arró| tájékofraĘJa, miszerint a Válla|kozó bárme|y okbó| nem tett
e|eget szerződésben fog|a|t kotelezettségeinet úgy Vá||a|kozó he|yett a Jogosult e|ső

fe|szólítására átuta|ja a garanciából a Jogosu|t á|ta| megjelo|t összeget a Jogosu|t
bankszám|ájára. A garancia okiratban rĘzíteni kell, hogy a bank a szolgá|tatást nem vitatja,
lemond a szo|gá|tatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására Vagy
beszámítására vonatkozó va|amennyi jogáró| továbbá arról is, hogy Vál|a|kozőnak a je|en

szerződésbő| vagy azza| kapcso|atban, i||etve más jogviszonyból eredő, a Jogosu|tta|

szem ben i kovete|éseit éĺvényesítse.

A készfizető kezess{7re a fentiek megfe|e|ően alka|mazandóak.

A biztosítási szerzffiés a|apján kiá||ított - készfizető kezességvá||alást tarta|mazó -
kötelezvénnyel történő biztosítás-nyújtásara a fentiek megfele|ően aIka|mazandóak.

11. Vál|alkozó a Megrendelő javára te|jesÍtendő biztosítékot a Megrendelő
számú fizetési számlájára torténő utalássa| is tudja te|jesíteni,

me|ynek feltétele, hogy a Megrende|ő szám|áján jóváír.ásra kerÜ|jon az e|őíĺt határidőig a
te|jes összeg.

4. TeIjesítési határidő

1. Szerz&ő felek je|en szeződés vegső teljesítési határidejét a szerződés aláír.ását követő 120
napban határozzák meg, mely szigorú (fix) határidő.

2. A szigorú (fix) határidĘ mint jogi fogalom taŕa|máva| és jogkövetkezményeivel a felek
tisztában vannak.

3. A te|jesítesi határĺdőbe (véghatáridő) azátadás átvételi e|járás időtaľtama nem számít be|e.

Az átadás-átvételi eljárás az űj víz és csatornahálózatok a közműszolgáltatók (Fővárosi

Vízművek Zĺt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.) részére történő átadással zárul le, me|y

bonyo|ítása szintén a Vá||a|kozó fe|adata.

Az átadás-távételĺ e|járás időtańama : ............. naptári nap.

Minden, a szerződés teljesítését akadá|yozó, el nem hárítható külső körü|mény (vis maior) a

befejezési határidő módosítasát vonhatja maga után, kivéve, ha bármi|yen munkaszervezési
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(tobb munkavállaló a|kaImazása, munkaszeruezés megvá|toztatása, stb.) e|járássaI

mego|dható |ett vo|na a határidő betaftása. A határidő módosulásához az ok (és annak
fenná||ásának időtaftama) Építési nap|óba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki
ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vá||a|kozó kijelenti, hogy a rende|kezésére á||ó
te|jesítési időszak - figye|embe véve az évszakokkal kapcso|atban fe|merülő munkavégzést
álta|ában akadá|yozó korti|ményeket is - e|egseges a szerzffiés határidőben történő hiány
és hi bamentes teljesítésére.
Nem eredményezi a teljesÍEési hataridő módosulását az e|hárítható, i||etve a Vá||a|kozó álta|

ke||ő gondosságga| e|őre |átható okok miatt bekövetkezett késede|em.

Vá||alkozó kije|enti, hogy tisztában van azza|, hogy a szerz&és közvetett tárgyát képező
fe|építmény kozcé|okat szo|gá|, í9y fenti határidőben és tarta|omma|, va|amĺnt minőségben
va|ó átadása a Megrende|ő kü|önosen fontos érdeke.

5. A munkateľület átadása' munkavégzés

Felek rĘzítit hogy a kivite|ezési dokumentációt a Megrendelő a közbeszerzési e|járás során
szo|gá|tatta.

A munkaterü|etet a Megrende|ő szerződés a|áírásának napján adja át a Vá||a|kozónak azza|,

hogy a Vá||a|kozó nem kizáró|agosan jogosu|t azt biftoko|ni, ui. A munkavĄ;zés az érintett
ingat|anok vonatkozásában lakott á||apotban történik. A Vá||alkozónak biztosÍtani ke|| a |akók

fo|yamatos és é|etszerĹÍ lakhatását folyamatos vÍałéte|i és csatornahaszná|ati |ehetőséget,

az ingat|anjaik biztonságos gyalogos megköze|ítését, |ehetőség szerint a
gépjárműforgaImat.

Vá||a|kozó a kivite|ezés megkezdésekor - amennyiben ez jogszabá|y a|apján köte|ező -

Építési nap|ót nyit meg, és azt a vonatkozó rendelkezések szerint naprakészen vezeti
(I9Ĺt2oo9. (IX.15.) Korm. rendelet). Fe|ek rĘzítit hogy az ÉpÍtési nap|ó vezetésére az ún.

e|eKronĺkus Építési nap|ózásra vonatkozó szabályok az irányadóak.
Fe|ek megá||apítját hogy az átadás.áwétel vonatkozásában a munkaterület megfe|e|ő, ha a
munkavégzés helyére az anyag szál|ítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a
munkavégzés a tényleges munkavégzés he|yén megkezdhető.
A Válla|kozó energiaigényét a Válla|kozó biztosítja, az energia fe|haszná|ás kö|tsége a

Vál|alkozót terheli.
A munkaterület átadását követően a szemé|y., vagyon-' és munkabiztonságró|, a

környezetváJe|mĺ szabá|yok betartasáról a Vál|alkozó köteles gondoskodni. Vál|a|kozó fe|e| a
Megrende|ő i||. harmadik szemé|yek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, é|etében, testi
épségében ill. egészségében a neki fe|róható módon keletkezett hiányokéń, i|l.

károsodásokéft.
Vá||alkozó köteles a munkaterületet (annak munkavégzésse| érintett részét) megfe|e|ően

eIkeríteni.
Vál|a|kozó köteles a keletkezett hu||adékot a jogszabályoknak megfe|elően gyűjteni, és
hivata|os hulladéklerakó-helyre szá||ítani, va|amint ezt a Megrendelő fe|é megfe|e|ően

igazolni.
9. Az e|takarásra kerti|ő munkarészek e|takarása előtt a míÍszaki el|enőft közvet|enül, il|. az

Építési nap|ón keresztü| lega|ább 1 hétte| korábban értesítenie kell a Válla|kozónak. Ennek
elmulasztása esetén a Megrende|ő kovete|heti, hogy tárják fe| az e|takaft munkarészeket,
melynek kö|tségei a Válla|kozót terhelik.

3.

4.

5.

7.
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10. A te|jesítés he|ye: Budapest, VIII. Hungária krt. 2-4. M^v hkóte|ep 38818/6, 3881817,

38818/8, 38818/9, 38818/10, 38818/12, 38818/13, 38818/16, 388181t7, 38818/18,

38818/19, 38818124, 38818/36, 38818|37, 38818/38, 38818/40. épü|et ingat|anot
va|amint a 38818/15 - Szemafor utca, 38815/20 - Lokomotív utca, 38818/39 - Tbi|iszi tér,

3883612 - Sa|gótarjáni utca, 38896ĺ2 - Hungária kft. vonatkozásában
11. Megrendelő rĘzíti, hogy a munkaterrjleten a munkát úgy kell végezni, hogy az harmadik

személyekné| szo|gá|tatás kimaradást ne okozzon, így az idő|eges csatornát ki ke|l építeni.
Amennyiben más módon mégsem o|dható meg a munkavégzés, csak harmadik szemé|yek
ingat|anát is érintő szo|9áltatás-szÜnete|tetésse|, akkor errő| a Vá||alkozó köteles lega|ább 3

nappal korábban hirdetmény, i||. az érintettek írásbeli koalet|en éĺtesítéséve| az érintett 3.

személyeket tájékoztatni' A kor|átozás csak a |ehető |egminimá|isabb időtartamú |ehet.

A vá||a|kozó kote|es megóvni a munkaterÜ|eten már kiépített út- és közműhá|ózatot, különös
tekintette| a gáz, e|ektromos és kozvi|ágÍiási rendszerre. A Vál|a|kozó vagy a|vá||a|kozói á|ta|

eset|egesen a munkaterrileten okozott károkat a Vá|lalkozó köte|es saját koltségén az

átadás-átvéte|ig kijavÍbni, ennek hiányában az átadás-átvétel nem kezdhető meg.

L2. A szerződés teljesÍ|ése során sztiksĄ7es az ISo 9001 minőségirányítasi tanúsítvány és az
Msz 28001 (oHsAS 18001) munkahe|yi egészségvéde|mi és biztonsági irányítási rendszer

szerinti tanúsítvány meg|éte és a|ka|mazása vagy az Európai Unió más tagá||amábol

származő a fentiekke| egyenéftékű tanúsíWány, Vagy az azza| egyenéĺtékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyÍEékainak alka|mazása. Ennek megséftése

sú |yos szerződésszegésnek m i nősü l.

13. Vá||a|kozó az a|vá||a|kozó(k) igénybevéte|e esetén köteles azok munkájának

megszeruezésére.
14. Felek rögzítit hogy amennyiben Vál|a|kozó a je|en fejezetben rögzí|ett szabályokat

megséft i, az sú |yos szerződésszegésnek m i nősÜ |.

15. Megrendelő jogosult a munkaterĹileten a munkavĄ;zést felfüggeszteni, ha és amennyiben

o|ya n jog sz abály, v agy szerződésszegést ta paszta |, a me|y

a. harmadik személy testi épségét vagy egészségét veszé|yezteti, vagy azt séfti,

b. amennyiben az e|takarásra kerÜ|ő munkarészek e|takarása előtt a Vál|a|kozó a

Megrende|őt nem értesíti megfe|e|ő időben, Vagy az a|takart munkarészek
kibontását nem végzi e| annak érdekében, hogy Megrende|ő azok
szerződéssze rű seg ét e | | en ő ri zh esse,

c. a kivite|ezést a terueKőĺ e|térően, a Megrende|ő ll|. a műszaki e||enőr hozzájárulása

né|kü| végzi,
d. egyéb, az éprl|et á||ékonyságát, a szemé|y és vagyonbiztonságot hátrányosan

befo|yáso|ó magataftás, il|. körti|mény esetén.
16. A felfüggesztés időtartama a 15 napot nem haladhatja ffi€9, kivéve ha a munkák

folytatásához o|yan nyi|atkozat szakvé|emény, egyéb irat szükéges, mely a fenti

időtartamon be|ti| nem szerezhető be.

Ĺ7. A munkavĄ7zés fe|függesztése nem terjed ki azon munkákra, me|yeket a

kármege|őzéslkárenyhítés vonatkozásában a műszaki e||enőr e|őír.

18. A fe|fÚggesztés időtaĺtama a kivite|ezés időtaftamába be|eszámít. A te|jesítési határidő csak
akkor hosszabbítható meg, ha a fe|fiiggesztés oka a Vá||alkozó érdekkorén kívü| á|ló okbo|

kovetkezett be.

19. Válla|kozónak fokozottan együtt ke|| műkodnie a beruházőva|, a tu|ajdonossa|, továbbá az
Üzemeltetőve| fielen|egi és leendő).
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6' KapcsolattaÉás, jognyi|atkozattétel

Felek kije|entit hogy a tevékenysegük során a tudomásukra jutott üz|eti titkot megőzik.
Üz|eti titokként definiá|nak minden o|yan adatot, me|y je|en szeződés keretein be|ül a másĺk
félle| kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez a|ő| azon adatok összessége, ame|y

a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyi|vános adatnak minősĹi|.

A titoktaftási kotelezettség megszegésébő| eredő káréft az ezéĺt fe|e|ő fé| kártérítési

kötelezettség ge| ta rtozi k.

Fe|ek titoktartási köte|ezettsége kiterjed a munkavá|la|óikra, va|ame|y polgári jogi szeződés
a|apján munkavĄ7zésre irányu|ó jogviszony, vagy más jogviszony a|apján a fé||e|

kapcsolatban lévő egyéb szemé|yeke is. Ezen szemé|yek magataftásáéŕ a titoktaftasi
köte|ezettség viszony|atában az érintett fé|, mint saját magatatasáért fe|el.

Nem minősü|het rlzleti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y Vagy a

támogatási szerződés, i|letve egyéb dokumentum az tiz|eti titok körébő| kizár.

Jelen szeződésse| kapcso|atban joghatá|yos nyi|atkozattéte|re jogosu|t szemé|yek az
a|ábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az áwéte| idejét igazo|ó módon tehetik
meg éruényesen. Felek ez a|att éftik a te|efax ill. az e-mai| Üzenetek váltását, ha annak
átvéte|e igazo|ható, va|amint az Építesi naplóba az arrajogosu|t á|ta| tett bejegyzést is:

Megrendelő részérő|:

Vá||a|kozó részérő|:

A Megrende|ő a t9Ll2009. (IX.15.) Korm. rende|et alapján a te|jesíEést műszaki e||enőr

igénybevéte|éve| e|lenőęi. A míiszaki el|enőr adatai:
a. Cégnév:
b. Székhe|y:

c. eljáró műszaki el|enőr neve, e|érhetősége:
d. nyilvántaftasi adatai: Kamarai szám:

e. e|érhetősége:
A mĹÍszaki e||enőr a Megrende|ő képvise|etében jár el.

Szerződő felek je|en szerződés te|jesítése sorá n köte|esek egyÜttm ű kod n i.

Megrende|ő és Vá||alkozó egymás írásbe|i megkereséseire azok kézheaĺéte|étő| számíNa 2
munkanapon belü| ír.ásban érdemi nyilatkozatot köte|esek tennl.Megrendelő képvise|ője
jogosu|t a kivite|ezés során bármikor a munka állásat el|enőrizni, és ezek eredményérő| az
Építési nap|óba bejegpéseket eszközo|ni.

7. Aszerződés teljesÍhéséve! kapcso|atos átadás átvételi eljáľás

Az átadás-áwételi e|járás megkezdéséről Vál|a|kozó Megrende|őt köte|es készĘe|entés
formájában írásban, a hatályos jogszabá|yi rendelkezéseknek megfe|elően értesíteni.

Megrende|ő köteles az átadás-átvéte|i eljárást 5 munkanapon belü| megkezdeni, és a Kbt.
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130. 5 (2) bekezdés szerint |efo|ytatni, az ott meghatározott jogkovetkezmények terhe
mellett.
Az e|járáson a fe|ek képvise|ői megvizsgálják a te|jesítést, jegyzőkönyrĺet vesznek fe|,

me|yben fe|vezetik az eset|eges hibák és hiányok |istáját. A Vá||a|kozó köteles a
jegyzőkonwbe nyi|atkozni a hibák kijavíiásának határnapjáról, mely nem ha|adhatja meg

összességében a 10 munkanapot. A kijavítás időtartama az átadás-áwételi eljárás
időtartamába nem számít be|e.

Az átadás-átvételi e|járáson a Vá||alkozó átadja a jótal|ási jegyeket, 1 pld-ban a
megvalósu|ási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetet berendezések és
felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasÍtásait, va|amint jelen szeződésben és
jogszabá|yban (kü|onösen a I9Lĺ2009. (IX.15.) Korm. rende|et szerinti iratokat) rĘzített
egyéb iratokat, stb. Ennek hiányta|an te|jesítése a szeződésszerű teljesÍtés fe|téte|e.

Az átadás-átvéte|i e|járás megkezdéséig a Vá||alkozó köte|es a munkaterÜ|etrő| e|szá|lítani

va|amennyi fe| nem haszná|t anyagot, szerkezetet ideig|enes építményt, fe|vonu|ási

épületet, hu||adékot stb.. Ez a sikeres átadás-átvéte|i e|járás fe|téte|e.

A fentiek a|apján e|végzett hiánypot|ásokról i||. javításokró| a Vá||a|kozó ír.ásban tajékoztatja
a Męrende|őt, aki a tárgyi munkát - megfe|e|őség esetén - átveszi.
A Válla|kozó az utófe|ülvizsgálati e|járásban kote|es kozreműködni. Az utófelü|vizsgálatot a
Megrende|ő hÍľja össze a teljesítést követő 1+1+1 év e|teltét kovetően, és azon Válla|kozó
köteles nyi|atkozattéte|re jogosu|t képvise|őjével részt venni. Felek az utófe|e|rilvizsgá|ati

eljáráson a szerződésszerií teljesÍtést e||enőzit és jegyzőkönryben rĘzítik a
megá||apí]ľásaikat, me|yben Vá||a|kozó a jótá||ási kotelezettségeiné| rĘzÍtettek
figye|embevéte|éve| nyi|atkozik az eset|egesen fe|tárt hibák javítasának határidejéről.
Vá||a|kozó köte|es együttműkodni az érdekelt szervekke|, személyekke|, kü|önösen a

szakhatóságokka|.
A megrendelői birtokbavéte| napja a sikeres átadás.átvétel napja.

8. Vegyes észárő, valamint szeruőijogľa vonatkozó rendelkezések

Jelen szezó1dést a Fe|ek a te|jesítésig kötik.

A szerződés teljesítés e|őtti megszűntetésére a Ptk. vá||alkozási i||. kivite|ezési szeződésre
vonatkozó szabá |ya ĺ irá nyadók az a |ábbiak fi gye|embevéte|ével :

Megrende|ő jogosult e|ál|ni a szetz&éstő| i||. azt fe|mondani, kÜ|önosen ha:

a' a Vá||alkozó e||en az il|etékes bíroság jogerős vegzése alapján fe|számo|ási eĺjárás
indul; vagy

b. a Vá||a|kozó v{;e|számolás iránti kére|me (amennyiben gazdasági társaságró| van
szó) a cegbíróságnál benyújtásra kerü|t; vagy

c. a Válla|kozóva| szemben az i||etékes cégbír.óság előtt megszűntetési, tor|ési e|járás

indul;
d. a Vá||a|kozó a jelen vál|a|kozási szeződésben megjelölt bárme|y határidőt a

következményekre töfténő figyelmeztetés e||enére, a fe|szó|ítás átvéte|étő| számítva
is 3 napot megha|adóan e|mulaszt;

e. jogszabá|yon a|apu|ó fe|mondási vagy e|állási okok fenná|lnak;
f. bárme|y hatóság a munkavégzés el|enőzésekor be nem je|entett fog|a|koztatott

miatt eljárást indít vagy azt más hatóságná| kezdeményezi.

7.

1.

2.
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4. A Vá||a|kozónak i|yen esetben csak a már elvégzett munkák elszámo|ására lehet igénye.
5. Megrende|ő jogosu|t és egyben köte|es a szerz&ést fe|mondani - ha szÜkséges olyan

határidőve|, ame|y |ehetővé teszi, hogy a szeződésse| érintett feladata e||átásáró|
gondoskodni tudjon - ha

a. a Válla|kozőban kozvetetten Vagy közvet|enül fío/o-ot megha|adó tu|ajdoni
részesedést szerez va|amely o|yan jogi személy Vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szeruezet, amely nem fele| meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott fe|téte|eknek.

b. a Vá||alkozó kozvetetten vagy koaĺet|enü| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést
szerez valame|y o|yan jogí szemé|y Vagy szeméĺyes joga szerint jogképes
szeruezetben, ame|y nem fe|e| meg a Kbt 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában
meg határozott fe|téte|eknek.

c. A je|en pont szerinti fe|mondás esetén a Vá||a|kozó a szerzffiés megszűnése előtt
már teljesített szo|gá|tatás szeződésszerű pénzbe|i e||enértékére jogosu|t.

6. A Vál|a|kozó jogosu|t je|en Szeaődéstő| való e|á||ásra, ha Megrendelő - neki fe|róhatóan - a
munkaterü|et átadási köte|ezettségét a következményekre tofténő figye|meztetés ellenére, a
fe|szó|ítas átvételétő| számífua is 15 napot megha|adóan e|mulasztja.

7. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Vá||a|kozó á|ta| készítendő - a szerzőijogi véde|em a|á

eső - teruek vonatkozásában a Megrende|ő az átadássa| a teruek térbe|i-, időbe|i, vagy
egyéb más kor|átozás né|kü|i felhaszná|ási jogát minden további jogcselekmény né|kti|

megszezi. A fe|használásijog e||enéftékét a válla|kozói dfi taftalmazza.
8. Vá||a|kozó szavatol azéft, hogy sem neki, sem harmadik szemé|ynek nincs o|yan joga, vagy

igénye, me|y a je|en szeaődés szerinti fe|haszná|ást kor|átozná vagy kizárná. Válĺalkozó
te|jes anyagi fe|e|őssegge| taftozik - a jogszavatosság szabá|yain t(! - az e miatt a
Megrende|őre háram|ó va|amennyi káréft.

9. Jelen szerződés a|áír.ását közvetlenü| megelőzően Vá||a|kozó bemutatta a 306/2011.
(XII.23.) Korm. rende|et 9. $-ban meghatározott szakmai fe|e|ősségbiztosításra vonatkozó
kotvényt. Vál|a|kozó nyi|atkozza, hogy a biztosítás hatá|yát a jelen szerződés te|jesítéséig
fenntaftja. Nem minősÜ| szerződésszegésnek az az eset, ha a hatá|yos biztosítási szerződés
megszűnésének napjáva| |ega|ább a megszűnt biztosítassa| azonos - Vagy megrendelőre
kedvezőbb tarta|mú - biztosítÉs |ép hatályba és ez a Megrende|ő fe|é igazo|ásra kerül.

70. E szeĺz&ésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rende|kezései az
irányadók.

11. Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Válla|kozó nem fizet, i|letve számo| e| a szeződés
te|jesítéséve| összeftiggésben olyan koltségeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti fe|tételeknek nem megfe|elő társaság tekintetében merü|nek fe|, és me|yek a
Vá l la l kozó adóköte|es jövedel mének csökkentésére a I ka l masa k.

12. Felek megá|lapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének te|jes időtaftama a|att
tu|ajdonosi szerkezetét Vá|lalkozó a Megrende|ő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
125. 5 (5) bekezdés szerinti ügy|etekről a Megrendelőt ha|adéktalanu| értesíti.

13. Felek eset|eges vitás Ügyeiket egyeztetés útján rendezik - mďiátori ill. vá|asztott bír.óságĺ

kozremiÍkodést nem vesznek igénybe - , ennek eredményte|ensége esetén a jogviták
eldöntésére - hatásköftől fiiggően - kikötik a a megrende|ő székhe|ye szerintiJárásbíróság,
i l |etve Törvényszék kizá ró|a gos i l |etékességét.

14. Jelen szerzffiés csak a Kbt. 132. 5 alapján módosítható.
15. Felek megálla@nak abban, hogy amennyiben jelen szeződés bármely pontja kogens

jogszabá|yba ütközne, Vagy a közbeszerzési eljárás kote|ező éruényű dokumentumának
-24 -



tafta|máva| e||entétes lenne, akkor je|en szeződés fentieket séĺtő rende|kezése he|yébe -
minden továbbijogcse|ekmény, így kü|onösen a szerződés módosítása né|kü|- a megsértett
kötelező érvényű jogszabá|yi rendelkezés vagy közbeszezési dokumentumi rendelkezés
kerÜl. Fentieket ke|| megfelelően a|ka|mazní, ha va|amely kogens jogszabály akként
rende|kezit hogy va|ame|y rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a
szerz&és nem taŕalmazza (az adott rende|kezés a szerzffiés részét képezi).

16. Je|en szerződés hat megegyező, eredeti példányban készü|t e|, e|vá|aszthatat|an részét
képezi (megrende|ő pé|dányához csato|va) a közbeszezési e|járás iratanyaga.

Ĺ7. 
^ 

szeződés a mindkét fé| a|áírásra és kötelezettségvá||a|ásra jogosult vezető
tisztségvi se|őjének (Vá | |a I kozón á| cĘszer íj) a |á írása esetén éruényes.

18. Jelen szeződés az a|áírásának napján |ép hatá|yba.

Fe|ek a szerzffiést, mint akaratukka| mindenben megegyezőt, e|olvasás és éfte|mezés után,
he|ybenhagyó|ag a|áírják.

Megrende|ő Vá||aIkozó

Ellenjegyzem:

pénzügyi ellenjegyző

-25 -



4. KOTET

TARTAIOM. ES KBT.49. 2 SZERINTI IRA
oIdaIszám

Taftalomieqvzék (1. sz. me||éklet)
Fe|o|vasó |ao (f. sz. me||éklet)
Aján|attevői nyilatkozat (Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b) Pont), Kbt. 60. 5 (3) és
(5) bekezdésre, Kbt. 55. Ę (5) bekezdésére (3/A. számú me||ék|et)
Aján|attevőĺ nyi|atkozat a|ka|masság igazolására igénybe vett más szeĺvezet
vonatkozásában (3/C. számú me||ék|et)
Kapacitást nyújtó szeruezet igénybevéte|e esetén a Kbt. 55. 9 (5)-(6) bekezdés
szerinti nyilatkozatokat, i||etve dokumentumokat az aián|athoz csatolni szrjksáres!
N\ĺIIÁTKOZAT az erőforrások rende|kezésre á||ásárő| (3lB. számú me||éklet)
I. FEJEZET: KIzARo oKoKKAt KAPcsolÁTBAN ELOIRT
NYI LATKozATo K IGAzolásoK
Nyilatkozat a kizárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan ajánlattevő, a|válla|kozó
és az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szeruezet vonatkozásában.
A Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az ajánlattevő
nyi|atkozata arró|, hogy o|yan társaságnak minősti|-e, melyet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén vagy ame|yet szabá|yozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzsdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó
torvény 3. 5 r) pontja szerint definiált va|amennyi tényleges tulajdonos nevének
és á||andó |akóhe|yének bemutatását tarta|mazó nyi|atkozatot szükséges
benvúitani: G, számű me||ék|et)
il. FEJEZET: GAZDASAGI ES PENZUGYI ALKALMASSAGGAL
KAPcsotATBAN ELőÍ RT NYI tATKozAToK IGAzoLAsoK
P/1. Aján|attevő csatolja a 3L0|20LL. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. 9 (1)
bekezdés b) pontja a|apján az e|őző két |ezáft üz|eti évre vonatkozó, saját vagy
joge|ó1dje számvite|ijogszaba|yoknak megfele|ően osszeá||ított éves beszámolóját
(kiegészítő mel|ék|etek né|kü|). Amennyiben az ajánlatkérő á|tal kéft beszámo|ó a
céginformációs szo|gá|at hon|apján megismerhető űgy az aján|atban nem
szükéges beszámoló csato|ása, a beszámo|ó adatait aján|atkérő e]lenőzi.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezĺk az e|őző két lezát tjzletĺ évre vonatkozó
beszámolóual, meft az időszak kezdete után kezdte mq m(Íkcidését, az
alkalmasságát a kcizbeszezés kírgyííbol víz- és/uagy aatornaháIózat épĺtéséből,
fehijítĺísbol származó árbevételről szóĺó nyilatkozattal jogosult igazolni. (6.
melléklet)

P|2. Aján|attevő csato|ja a 3Loĺ2oLL. (Xn. ł.) Korm. rende|et 14. 5 (1)
bekezdés c) pon$a alapján az e|őző 3 üz|eti évre vonatkozó közbeszezés
tárgyábo| (víz- és|vagy csatornahá|őzat építése, fe|újítása) származő - álta|ános
forga|mi adó né|kti| számított - árbevéte|érő| sző|ő nyi|atkozatát, attó| függően,
hogy aján|attevő mikor jött |étre, i||etve mikor kezdte meg tevékenysĄ;ét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre á||nak. (5. számú melléklet)
P I3.) A számlatu|ajdonos va|amennyi szám|avezető pénzügyi intézményének
nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez az a|ábbi tarta|omma| . attó|

függően, hogy az ajánlattevő mikor jott létre, i||etve mikor kezdte meg
tevékenysĄ;ét amennyiben ezek az adatok rende|kezésre á||nak:

ES BEKEZDESE
1. sámú mel|éklet

,TJEGYZÉK
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. a számla (szám|ák) megnyĺtásának időpontja;

. szám|aszám(ok) fe|tüntetése;

. arra vonatkozó információt, hogy a szám|án, illeWe szám|ákon az e|járást
megĺndÍtó fe|hívás fe|adásának időpontjátó| visszafe|é számÍtott 24 hónapban
vo|t.e 15 napot megha|adó időtańamú sorban á||ó téte|

(Kbt. 55. $ (1) bekezdés d) pont és a 31oĺ2o71. (XII.23.) Korm. rendelet 14. $
(1) bekezdés a) pont.)

Pl4.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rende|et 14. 5 (1) bekezdés d) pontja a|apján
igazo|ás (biztosítási kotvény egyszeríÍ máso|ati pé|dányának vagy biztosítótó|
származő igazo|ás egyszerű másolati pé|dányának) és az utolsó biztosÍtási dff

megfizetésének igazo|ásának csato|ása |egalább az a|ka|massági fe|téte|ekben

e|őírt szakmai fe|e|ősségbiztosítás méftékének és meg|étének és
éľvényessegének igazo|ása ra.

Iil. FEJEZET: MUSZAKI, ILLEWE SZAKMAI , ALKALMASSAGGAT
KAPCSO TATBAN E LOI RT NYI TATKOAT OK IGAZO I.ASOK
M/1. Aján|attevő ismeftesse a 3I0l207I. (Xil. 23.) Korm. rendelet 15. s (2)
bekezdés a) pontja alapján az e|járást megindíto fe|hívás feladásató| visszafe|é
számított 5 év je|entősebb referenciáit (víz- és/vagy csatornahá|ózat építése,
fe|újí]iása) 3Ĺ0ĺf01I. (KI. 23.) Korm. rende|et 16. s (5) bekezdésében
meghatározott formában igazolva. (7. számÚ me||ék|et)

M]2. A Kbt. 55.$ (l) bekezdés a) pontja és a 3I0l20|1. CXII.23) Korm.
Renđelet 15. $ (2) bekezdés d) pontja alapjźn csatolja az e|jźrźst megindító
felhívás feladásĺának napját megetoző évre (2013) vonatkozó az éves átlagos
statisztikai állomĺányi létszĺĺmľól szóló kimutatlĺst, oly módon, hogy abból
megállapítható legyen a ťĺz1kai átlagos statisztikai |étszźm. (8. számú
meIlék|et)

M/3. A 3L0ĺ201I. (XII.23.) Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés e) pontja a|apján

az épÍtési beruházás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek esetében
csato|andó a szakember vĄ7zettségét, képzettsegét igazo|ő dokumentum
egyszerű másolata, va|amint csato|andó a szakmai tapaszta|at ismeľtetését is
taŕa|mazó , a szakember által a|áílt szakmai öné|etĘz és rende|kezésre állási
nyi|atkozat. A becsato|t szakmai öné|etĘz az e|őírt valamennyi szakmai
tapaszta|at meg|étének igazo|ására szolgá|, ezért ú, o|y módon ke|| becsatolni,
hogy az előírt szakmai tapaszta|at megléte egyéfte|műen megál|apítható |egyen.

M/3.a)- M/3.b) pont esetében továbbá:

I' Amennyiben a bemutatott szakember szerepe| a szakmavĄ;zési
jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosu|tság megszezéséhez
szükséges méľtékű szakmai gyakorlatot (tapasztalatot) Aján|atkérő el|enőzi az
i|letékes szakmai szeruezet (Kamara) á|tal vezetett nyi|vántartás e||enőzéséve|.
A bemutatott szakemberek az oné|etrajzukban jeloljék ffi€9, ä nyiĺvántańási
számot továbbá, hogy a jogosu|tság me|y elektronikus elérési úton
elIenőrizhető.
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A szakmai tapasztalatként e|őílt időtartam a|att Aján|atkérő az években
meghatározott szakmai tapaszüa|t vizsgá|ata során egy évet t2 hónapos
időtartam na k vesz figye|em be.

Ml4.| A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. s (2) bekezdés í) pontja a|apján

magas és mé|yépÍtési |étesítmények építése tevékenyési korre tvonatkozó ISo
14001 kornyezetirányítasi rendszer tanúsítványa vagy azza| egyenértékű bármely
nemzeti rendszerben akkreditá|t kornyezetirányítási rendszer meg|étét igazo|ő

tanúsítványa Vagy a 3Ĺoĺzott. (XII.23.) Korm. rendelet 17. 5 (3) bekezdése
szerinti környezetvále|mi intézkedéseinek leírása és egyenértékűség indoko|ása.

IV. FEJEZET: Nf ELIARAST MEGINDITO FELHIVASBAN ELOIRT EGYEB
NYILATKoZAToK IGAzońsoK
Aján|attevő, az a|ka|masság igazo|ásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági
szerep|ő cegjegyzésre jogosu|t, aján|atban csato|t nyilatkozatot, dokumentumot
a|áírró képvise|őĺének a|áírási címpé|dánya vaqy a|áírás mintáia.
A cegkivonatban nem szerep|ő kotelezettsegvá||alók esetében a cĄ;jegyzésre
jogosult szemé|ytő| származő, aján|at aláír.ására vonatkozó (a meghata|mazott
a|áírását is tarta|mazó) ír.ásos meghata|mazás te|jes bizonyító erejű
maqánokiratba foq|a|va Í2. sz. melléklet)
Aján|attevő nyi|atkozata, hogy a Kbt. 126. s (5) bekezdése a|apján, a Kbt. 126. s
(4) bekezdés szerinti határidőre a jó|te|jesítesi biztosítékot és e|őleg visszafizetési
biztosítékot rendelkezésre bocsátja. (13. sz' me||ék|et)

Ajá n |attevő nyi latkozata felelősség biztosítasró| ( 1 4. szá m ú me| |ék|et)

Ajánlattevő nyi|atkozata, hogy megismefte te|jes körűen a terudokumentációt és
aján|atát ennek ismeretében tette meg. (15. számú me||ék|et)

Kozos ajá n|attevők megá ||a pod ása (adott esetben)
A közös ajá n |attevők megá | |a podásá nak tarta lmaznia ke|l :

- a je|en közbeszezési e|járásban közös aján|attevők nevében e|járni
(tová bba ka pcsolatta ftasra ) jogosu lt képvise|ő szeruezet meg nevezését;
- a szez&és teljesítésééľt egyetem|eges fe|előssegválla|ást minden tag
részérő|i

ajánlatban vál|a|t kotelezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a
tagok és a vezető kozött; és a szám|ázás rendjét.

Arazatlan kö|tségvetés kitöltve

V. FĐEZET: Üzlm TITKoTTARTALMAZÓ tnnľor (ADoTT ESETBEN)
öná||ó

me|lékletben

VI. FEIEZET: AZ AJANLATTEVO ALTAL BECSATOLNI KIVANT DOKUMENTUMOK
(ADOTT ESETBEN)

+ az aján|athoz csato|ni ke|l a papír a|apú példány képolvasó készü|ékkel készÜlt
CD-re vagy DVD-re ítt 3 db e|eKronikus pé|dányát!
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Az ajánlat minden o|yan olda|át amelyen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak vegrą
az adott dokumentumot a|áíro szemé|y(ek)nek a módosításná| is kézjęgye| kel| e||átnĺ.
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2.L számú melléklet
FETOwASOLAp

(öná||ó ajá n|attétel esetén)

1. Ajánlattevő

Név:
SzékheIy:
Kapcsolattaftó neve:....
Telefon: .........Fax:
E-mail:

2. Ajánléttéteĺtárgya: ,,VáIlalkozásÍ szerződés keletében a Budapest, WIr, HungárÍa
krt, 2-4. MAV lakótelep víz- és ętornaháIózat felújítáa,,

3' Ajánlat:

.Egyösszegű nettó vál|a|kozói dÚ (HUF)
(3olo-os ta fta|ékkeret nélkti |)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjęyzésre jogosu |t vagy sza bályszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)
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2.2. számű mel|éklet

FEtoLvAsóHp

(köztis ajá n|attétel esetén)

1. Ajánlattevői konzorcium
Név:

Székhelye:

Telefon: .........Fax:

E-maĺl:

Konzorcium képvise|etére jogosu|t tag adatai (név, székhe|y): .........

konzorciumi tag adatai (név, székhe|y) : 1.........

2. Ajánlattétel tirgya: ,,VáIlalkozási szerződés kerctében a Budapest ufiL
Hungária krt, 2-4. MÁvlakótelep víz- és etornaháIózatfelújítáa,,
3. Aján|at:

Egyosszegű nettó vá||a|kozói díj (HUF)
(3olo-os ta fta |ékkeret né|kü |)

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá |yszerűen
meghata |mazott képviselő a |á írása)

1 a konzorciumi tagok számának megfe|e|ően isméte|hető rész
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3lA. számú melléklet

ruÁľurr NYILATKoZAT2

A|u|írott ......, mint a .............. ... (ajánlattevő megnevezése)
(aján|attevő székhe|ye), (Aján|attevőt nyi|vántaftó

cégbíróság neve), (Aján|attevő cegjegyzékszáma.) nevében
köte|ezettségvá||a|ásra jogosu|t (tisztseg megjelo|ése), a Józsefvárosi onkormányza|,
mint Aján|atkérő á|tal ,,,,Vá|lalkozási szerződés keretében a Budapest, WII, Hungária krt. 2-4. MAV
lakótetep víz- és aatornahátózat feĺújíftísa,, tárgyban megindÍtott közbeszezési e|járássa|
osszefÜggésben.

1. Nyi|atkozom a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszezé.s tárgyának
a|ábbiakban részeivel összefüoqésben alvál|a|kozófta)t veszek

2. Nyilatkozom a Kbt. 40 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szezffiés teljesítéséhez a
közbeszezés értékének lOolo.át meoha|adó mértékben az alábbi a|vál|a|kozó(ka)t kívanom

az a|ábbi száza|ékos a

Nyilatkozom

4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdései a|apján nyi|atkozom, hogy aján|atunk az e|őzőekben
meghatározott - álta|unk teljes körűen megismeft - dokumentumokon a|apszik.

A szerződésteruezetben rĘzített, a tárgyi fe|adat elIátásához szüksĄ;es köte|ezettségeĺnket
maradéktalanu| teljesítjük a Felo|vasó|apon rögzíEett ár a|kalmazásźlva|. Nyi|atkozunt hogy
ajánlatunkat az aján|ati kotottség beálltát követően az e|járást megindító felhÍvásban megjelolt
időpontig fenntaltjuk.

2 A nyilatkozatot eredeti a|áírt pé|dányban ke|| benyÚjtani'
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni,,
4 Amennyiben nem kíván igénybe venni, ú9y íria be, hogy,,Nem kíván igénybe venni,,
5 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy,,Nem kÍván igénybe venni,,

a Kbt. 55. s (5) bekezdése a|apján, hogy az a|ábbi kapacitást nyújtó
iuk ioénybe vennis:
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Nyi|atkozom, hogy nyertességünk esetén a je|en dokumentáció me||ék|etét képező
szeződéstervezet megkötését vá||a|juk és azt a szeĺződésben fog|a|t a fe|téte|ekke| te|jesítjrik.

Nyi|atkozom továbbá, hogy vá||aIkozásunk
! a kis- és kozépvá||a|kozásokró|, . fej|ődésük támogatásáró| szó|ó töruény
szerint ....-vá||alkozásnako minősÜ|/
tr nem tartozik a kis- és középválla|kozásokró|, fej|ődésük támogatásáró| szóló toruény
hatá|ya a|á7.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

6 mikro., kis- vagy középvá|ĺa|kozás a 2004' évi XXX|V. törvény meghatározásai szerint - a megfetető vá|aszt a jogszabá|y Íende|kezéseinek

tanuImányozását követően kérjük megadni.

7 A nem a|ka|mazandó szövegrészt kérjük ttirö|ni.
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3lB. számú mel!ék|et

NYIIATKOZAT
az erőÍorrások rende| kezésre ál|ásáról

; Alu|írott ......., me|yet képvise|: .........'.' mint kapacitást rende|kezésre
bocsátó szeruezet a kozbeszezésekről sző|ő fo71. évi CVffi. töruény (Kbt.) 55. $-ának (5). bekezdése a|apján kijelentem, hogy a Józsefuárosi onkormányzat, mint Ajánlatkérő á|ta|

,,VállalkozásÍ szerződés kerctében a Budapest WII, Hungária krt, 2-4, MÁv lak.itelep
víz- és ętornaháIőzat felújítiía,, tárgyban megindított kozbeszezési e|járásban a
szerz&és te|jesítéséhez szükéges a|ábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak á||ni a
szeę&és te|jesítésének időta fta ma a |att:

{Az érintett erőforrások pontos ĺeírása a pénztigyi és gazdasiígL ittefue a műszaki és szakmai
aĺkaĺmasság tekintetéfun az eljárást megĺndító feĺhíuás szerint,}

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meg hatalmazott képvise|ő a lá írrása)
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3lC. sz. mel|éklet

NYIIATKOZAT

a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerinť

Alu|írott ...., mint a .............. (ajánĺattevő mqneveése)
(ajánĺattevő székheĺye) (Ajánĺattevőt nyiluántaftó

cegbĺrósćíg neve) (fiánĺattevő cqjegł,zékszána) nevében
(tisztség mqjelcilése), a Józseńĺárosikotelezettségvál|alásra jogosu|t

önkormányzat mint Aján|atkérő á\ta| ,,,,uáIlalkozásÍ szerződés kerctében a Budapesf
Wrr, HungiárÍa kłŻ 2-4. uÁv lakítelep víz- és cętornaháIózat felújíaőa,,tárgyban kiíĺt
közbeszezési eljárással osszefüggésben.

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyilatkozom, hogy az a|ka|masság igazo|ásakor

bemutatott, más szervezet á|tal rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szeę&és te|jesÍĽés

során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módjag:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(név, székhely)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. s (6) bekezdésenek b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szelvezetet, ame|ynek

adatait az a|ka|masság igazo|ásához felhaszná|om, az a|ábbi módon Vonom be a te|jesítés

során10:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(név, székhe|y)

A mód, ahogy a szezô1dés te|jesítése során a
szeruezet szakmai tapaszta|ata bevonásra

kertil

8 Jelen nyĺ|atkozatot kapacitást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén ke|ĺ kitö|teni'
9 A megÍe|e|ő resz kitti|tendő!
10A megfe|elő rész kitöltendő!
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A Kbt. 55. 5 (6) bekezdésének c) pontjában fog|a|t alka|masság igazo|ására - akkor ĺs, ha az
aIkalmasságĺ kovete|mények nem a te|jesíľéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható
erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z)................. (szeruezet mqnevezése, ame|ynek
adatait az ajánlattevő az alka|masság igazoĺásához felhaszná|ja/ nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a Ptk. 6:419. $ szerint kezesként fe|el az aján|atkérőt a te|jesítésem elmaradásával vagy
h i bá s te|jesítésem me| összefü ggésben ért ká r megtéľítéséért.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bályszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)
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4. számű melléklet
Nvrurrozłĺ

a kizárő okok vonatkoásában

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y:

szervezet
cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője a ,,,,VáIlalkozásÍ szerződés kerctében a BudaPest,
Wrr, HungárÍa krt, 2-4. uÁv hnítelep víz- és aatornaháIózat felújítiáď,tárgyban
kiírt közbeszezési eljárás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem a kizárő okok
vonatkozásában11:

I.
Az álta|am képvise|t szeruezet nem taftozik a Kbt. 56.
bekezdésében és a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) és r)
hatá|ya alá.

5 (1) bekezdésében, Kbt. 56. 5 (2)
pontjaiban meghatározott kizáró okok

CégĹint mint aján|attevő a szerződés teljes]ĺttsénez nem vesz igénybe a Kbt. 56. s (1)
bekezdésében és a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatá|ya alá eső a|vál|alkozóýalvá||a|kozókat i||etve a részĹinkre kapacitásait rende|kezésre
bocsató szeruezeteýszeruezetek nem taľtoznak a Kbt. 56. s (1) bekezdésében és a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározottkizáró okok hatá|ya alá.

ilr.
Al u | írott ajá n |attevő nyi latkozom, hogy cĄ7emet12

- szabályozott tőzsdén jegyzik l szabá|yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzit úgy13
- az alábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorÍzmus finanszĺrozása megeĺőzéserőĺés

megakadáIyozásiíról szóIó 2007. évi Ooo0/I. toruény 3. 5 0 pontja szerint definiá|t
va|amennyi tény|eges tu|ajdonosró|la:

'' AKbt. 57. $ (l) bekezdés a)-d), valamint f) pontjában foglalt kizáró okokravonatkozó nyilatkozatotaza|vźi|a|kozóésaz
alkatmasság igazolasában ľészt vevő más szervezet vonatkozasában az ajźn|attev(5(részvételre jelentkező) vá|asztása
szerint a következők szerint lehet igazolni:
a) aján|attevő saját nyi|atkozatot nyújt be (a fentiek szerint - 6. sz. iratminta) arról' hogy nem vesz igénybe a Kbt.
57. s (1) bekezdés a)-d)' va|amint Q pontja szerinti kizáró okok hatá|ya alá eső a|vá|lalkozót' va|amint az á|ta|a
a|ka|masságának igazolására igénybe veÍt más szervezet nem taľtozik a Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-d)' valamint f)
pontja szerintikizárő okok hatá|ya a|á,vagy
b) az eljarásban megjelölt alvät.|a|kozó nyi|atkozatát - a meg nem jelölteke az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -,

valamint az alkalmasság igazo|ásáĺa igénybe vett más szęrvezetnyi|atkozatÁt is benyujthatja arról, hogy a szeryezet nem
tartozik aKbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok haĺálya ďá.
12 Megfe|e|ő vá|asz aláhúzandól
13 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandól
la A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és megakadá|yozásáĺó| szó|ő 2007, évi OooffI. ttirvény 3. 5 r)
pontja szerint tény|eoes tu|aidonos:

ra) az a brmészetes személy, aki jogi személyben vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezetben köaĺet|enü| vagy -
a Po|gárĺ TÓrvénykönyvrő| sző|ő 2013' évi V. töruény 8:2.5 (4) bekezdésben meghatározott módon - közvetve a szavazatĺ
jogok vagy a tu|ajdoni hányad |ega|ább huszonöt száza|ékáva| rende|kezit ha a jogi szemé|y vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet nem a szabá|yozott piacon jegpett tárcaság, amelyre a közössegi jqi szabá|yozássa| vagy azza|
egyenértékű nemzetközi e|őírásokkal összhangban lévő közzététe|i követelmények vonatkoznat

rb) az a természetes személv' aki jogi szemé|yben vagy vemé|yes joga szeńnt jogképes szervezetben . a Polgári
Torvénykönyłrő| szó|ó 2013. évĺ V. törvény 8:2.$ (2) bekezdésben meghatározott - meghatározó befo|yássa| rende|kezit,

ĺc) az a természetes szemé|y, akinek megbízásábó| va|ame|y ügy|eti megbízást végrehajüanat
rd) a|apítványok esetében az a természetes szemé|y,

Ĺ. aK az a|apítvány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezetüą ha a leendő kedvezményezetteket
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neve:

vagy

állandó lakóhe|ye:

- az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérő| és
megakadá|yozásárő| szóló 2007. évi ooo(tű. toruény 3. 9 ra)-rb) pontja szerinti
természetes szemé|y hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi szemé|y
vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet vezető tisztségvise|ője(i)' akĺ(k)nek nevét
és á||andó lakóhe|yét az a|ábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségvise|ő: 16.
, ál|andó lakóhe|ye:

rv.
A|ulírott aján|attevő nyilatkozom, hogy a ]őzsefvárosi onkormányzat, mint Aján|atkérő á|tal

,,uáIlalkozásÍ szerződés keretébeň a Budapest, Wrr, HungárÍa krt, 2-4. uÁv lakítelep
víz- és catornaháIózat felújítiíď,tárgyban megindÍtott közbeszezési e|járás tekintetében
vá|lalkozásunkka| szemben nem állnak fenn a Kbt.-ben fog|alt a|ábbi kizárő okot ame|yek
szerint nem |ehet aián|attevő:

Kbt. 56. $ (2) bekezdés:
- ame|yben közvetetten vagy köaletlenül tobb, mint 25olo-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rende|kezik o|yan jogi szemé|y vagy személyes joga szerint jogképes szeruezet, amelynek
tekintetében az 56. 5 (1) bekezdés k) pon$ában meghatározott fe|téte|ek fennál|nak.

A)x nincs i|yen közvetetten vagy közvet|enü| több, mint 25olo-os tu|ajdoni réssze| vagy szavazati
joggal rende|kező jogi szemé|y Vagy személyes joga szerint jogképes szeruezet.

Ke|tezés (heĺyseg, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá |yszerűen
meg hata |mazott képviselő a lá írása)

B)x van több, mint 25o/o-oS tu|ajdoni résszel Vagy szavazati hányadda| rende|kező gazdasági
társaság - ame|yet az a|ábbiakban nevezek meg :.......................

a tu|ajdoni réssze| vagy szavazati hányadda| rende|kezőgazdasági társaságra vonatkozóan a Kbt.
56. s (2) bekezdésében hivatkozott Kzárő fe|téte|ek nem á||nak fenn.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen

már meghatározták,
2. akinek érdekében az a|apítványt |étrehoztát i||etve működtetit ha a kedvezményezetteket meg nem határozták meg,
va9y
3. aki tagja az a|apítvány kezelő szervénet vagy meghatározó befo|yást gyakoro| az a|apítvány vagyonának |ega|ább
huszonÖt száza|éka fe|ett i|letve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá

re) az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint
jogképes szervezet vezető tisztségvise|ője;

15 szükég esetén bővíthető!
16 az ra)-rb) a|pontok'ban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes
szervezet vezető tisztségvise|ője
17 szükség esetén bővíthető!
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meghataImazott képvise|ő a|áír.ása)

5. sámú melléklet

Nyi|atkozat az á rbevétel ről

a 310/2011, (fiI. 23,) Korm. rendelď 14. 9 G) bekedés c) pontja aĺapján

mint
(székhe|y:.. ......... ..............) cĄ7jegyzésre jogosu|ýmeghatalmazott képvise|őjel8

nyilatkozom aján|attevőne(közös
aján|attevőnelía|vá||a|kozőnaklaz alkalmasság igazo|ására igénybe vett más szeruezetneklg a
Józsefuárosi Önkormányzat mint ajánlatkérő á|tal kiírt ,,VáIlalkozásÍ szerződés kerctében a
Budapest, WIr, Hungária krt, 2-4, uÁv lakítelep víz- és ątornahálózat feltÍjítáa,,
tárgyű közbeszerzési eljárásban az e|járást megindíto felhívas feladásátó| visszafelé számított
három évben az általános forga|mi adó né|kül számított, a közbeszerzés tárgyának megfeĺelő
tevékenysĄ;bő| származó árbevéte|érő| :

ev

Közbeszerzés táĘyából -
viz. és ĺ vagy csatornahálózat építése,

felújítása -
származő árbevéte| (áfa nélkü!)

Osszesen:

Keltezés (he|yseg' év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meg hata lmazott képvise|ő aláírása)

'8 ré6i.ik a nyilatkozatot atáírró személye szerint a megfe|elő részt aláhúzni.
19 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerint a megfe|elő rész a|áhúzandó!
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6.sz.melléklet

NYITATKOZAT

(csAK AKKoR KELL KITöLTENI' HA A'ÁNIATTEVő 
^z 

előÍnr IDőSZAKRA NEM

RENDELKEZIK BEsáMoLovAL, MERT xÉsőgg JöTT Érne;
árbevétel vonatkozásába n,

figye|emme|, hogy a Pl. a|ka|massági fe|téte|ben előírt irattal azért nem rende|kezünk az
aján|atkérő á|tal előírt te|jes időszakban, meft az ldőszak kezdete után kezdtÍik meg

működésünket

Alu|írott mint a(z)
(székhe|y:

;*äil ö;iliäj" ; il;fÄ;i ilililil;i; ;)"ľil]lffiä,ä,"#,,:,äi,:;::;:,
szenődés kerctében a Budapest Wrr, HungiárÍa kłt. 2.4. uÁv lakótelep uíz- és
aatornahálózat felújítiía,, tárgyában kiírt közbeszeĺzési e|járás során az alábbi nyi|atkozatot
teszem, az álta|am képvise|t szeĺvezet vonatkozásában:

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabá |yszerűen
meghatalmazott képviselő a|áírása)
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Szenódést kiĺtó. 
másik fél

.(neve, székhe|ye,
refeŕenciát igazo|Ó

....szémély neve,
te!éfonśzárna, e-maiI
:..... ] 

. .. ...6iJ11ę).

..Teljesítés
',ideje

(idótatama, -

tÓ| :ig,.év'

hőnap, náp.
pontosśággá|)

éś.hélp:.....

Ke|tezés (he|ység, év, hÓnap, nap)

építési
beruházás

táľgya,
megnevezése

10 KérjĹik a nyi|atkozatot a|áíro szemé|ye szerint a megfe|e|ö részt a|áhrjzni|
21 A nyilatkozattevó szemé|ye szerint a megfe|e|ó résia|áhrizandő!

Az
ellenszolE

áttatás
łisszege
(nettő Ft)

.lAté|jesítés]
az

elóírásoknak
esa

szerzódésnek
megfelelóen

tiĺÉént?
. .l

(igen/nem),, '

l1.1 6l$2ęy2ff.{{ii....
té|jesítésénék'
egészére (víz.

és/vagy
csatoľnahá|i,óąai

épÍtése,
fe| jÍtása)

vonatkozott?

(igen/nem)

(cégjegyzésre jogosu|t vagy sza bá |yszerĹĺen
meghataImazott képvise|ó a|áírása)

A saját
teljesítés
.mértéke:
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8. sz. mellék|et

Nyilatkozat az éves átlagos statisztikai állományi |étszámról

3LoI2o1,L. (XII. 23.) Korm. rendetet 15. s (2) bekezdés d) pontja alapján

A|u|írott...... mint a(z)............
(székhe|y:.. .....) cégjegyzésre jogosu|ýmeghata|mazott képvise|őjezz ezenne|
kijelentem, hogy a(z).. ........:.j.... mint aján|attevő/kozos aján|attevő/ az a|ka|masság
igazolására igénybe vett más szeruezeŕ3 az e|járást megindíto felhívás fe|adását mege|őző |ezárt
évben az éves át|agos statisztikai á|lományi létszámról az a|ábbiak szerint nyi|atkozom:

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő alá írása)

22 xé6lik a nyi|atkozatot a|áír'ó személye szerint a megfe|e|ő részt a|áhúznĺ.
ts A nyilatkozattevő szemé|ye szerint a megfe|e|ő rész a|áhúzandó!



9. számú me|léklet

NYILATKOZAT

a31012011. (xll. 23.) Korm. rendelet í5. s (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a
szakem bereknek (szervezeteknek) és/vagy vezetőknek a meg nevezése, képzettség iik,

szakmai tapaszta|atu k ismertetése, aki ket be kívá n von n i a teljes ítés be

A|ulírott mint a(z)
(székheIy: cégjegyzésre jogosu|t/meghataImazott

mintképvise|ője ezenne| kije|entem, hogy a(z)
aján|attevő/kozös aján|attevő/az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szervezet rendelkezik
az eljá rást meg ind ító fe| h ívásba n meghatározott a|ábbi szakemberekke| :

Ennek igazo|ásaként a nyi|atkozat mel|ék|etét képezi:

a szakemberek saját kezű|eg aláírt szakmai öné|etĘzai, o|yan rész|etezettségge|, hogy azok
alapján az a|kalmasság minimumkövete|ményei közott előírt fe|téte|ek megléte egyérte|műen
megál|apítható |egyen ;

,oNyi|atkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén, amennyiben a bemutatott M/3. a) pont
szerinti szakember nem szerepel a szakmai, kamarai nyi|vántartásban, úgy a szeződéskotésig
gondoskodunk a nyi|vántartásba véte|érő|, i||etó|eg nyi|atkozunk, hogy tudomássa| bírunk arro|,
hogy a nyi|vántartásba vétel e|maradása a szezodéstő| va|ó visszalépést jelenti, ame|ynek
kovetkeáében a Kbt. 124. s (4) bekezdése a|apján az Ąánlatkérő ez esetben a második
Iegkedvezőbb aján|atot tevőve| koti meg a szerződést.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen
meghatalmazott képviselő a|áírása)
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10. számú mel!éklet

szAKMAl öľĺÉlernn.lz

25 Évlhő/nap
26 Szíveskedjenek ú9y kitö|tenĺ, hogy abbó| egyérte|műen kiderü|jön az aján|attéte|kor akfuá|is munkahe|ye!
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Egyéb képességekl ..............

Jogosu|tság elérési útvona|a:

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(saját kezű a|áírás)
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íí. számú me|léklet

NYILATKOZAT

a szakem ber rendelkezésre állásáról

Alu|írott mint a(z)
(székhe|y: ) aján|attevő/az a lkalmas ság igazo|ására igénybe
vett más szeruezet álta| ajánlott szakember kijelentem, hogy
tudomássa| bírok arról, hogy a fenti aján|attevő a ,,,,VállalkozásÍ szerződés keretében a
Budapest Wrr. Hungária krt. 2-4, uÁv lakítelep víz- és ętornahálóat fetújítiáď,
targyban kiíĺt közbeszerzési e|járás során a teljesítéshez ajánlott.

Kije|entem továbbá, hogy az aján|at nyertessége esetén képes vagyok do|gozni, és do|gozni

kívánok a szerződés teljes időtaftama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkorben),

me|yre vonatkozóa n az öné|etrajzomat benyújtotta k.

Nyilatkozatomma| kijelentem, hogy nincs más olpn kötelezettségem a fent je|zett időszakra
vonatkozóan, ame|y a je|en szeződésben való munkavĄ;zésemet bármi|yen szempontbó|
akadályozná.

Ke|tezés (he|yseg, év, hónap, nap)

(sajátkezű a|áírás)

E|őttünk, mint tanúk e|őtt:

A|áírás:

Név:

Lakcím:

A|áír.ás:

Név:

Lakcím:
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(székhe|y: aján|attevő/alvá||alkozď az alka|masság
igazolására cégjegyzésre jogosu|t képvise|ője 

","nn"]

L2. számű me|léklet

MEGHATALMAZAS

A|u|írott mint a(z)

meghatalmazom
; lakcím: , hogy a Józsefuárosi onkormányzat,

mint Aján|atkérő álta| ,,,,VáIIaIkozásÍ szerződés kerctében a Budapest, Wrr, Hungária krt.
2-4. MAv lakítelep víz- és ętornaháIőzat felújítiőa,, tárgyban nemzeti nyí|t
ki5zbeszerzési eljárás kapcsán készített aján|atunkat a|áí.ásáva| |ássa e|.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

( meg hata l m aző cąjąyzésre jogosu |t

képvise|őjének a|á írrása)

(męhata I mazott a |á ír.ása)

E|őtttjnlq mint tanúk előtt:

A|áírás:
Név:
Lakcím:

Aláír.ás:
Név:
Lakcím:

27 A nyi|atkozattevő szemé|ye szerĺnt a megfelelő rész a|áhúzandó!
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13. számú me|léklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 126. s (5) bekezdés szerint a jólte|jesítési biztosíték és eló|eg-visszafizetési
biztosíték rendelkezésľe bocsátásaró|

A|ulírott mint a(z)
(székhely:

jöäilő;;;i6;; j;,;;il;;;,Ö;kffi .*;;il,^ilĺťl["ž";;i:,:-77i:;::;:,
szerződés keretében a Budapest Wrr, Hungária krt, 2-4, uÁv lakótelep víz- és
etornaháIózat felújítiása,, tárgyban kiírt kozbeszeĺzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot
teszem

Ezúton

nyilatkozom,hogy

a hibás te|jesítésse| kapcso|atos igények biztosítékaként kikötłitt . a nettó vá||a|kozóĺ díj 5olo-
ának megfele|ő méftékű - biztosÍtékot a teljesítés időpontjátó| (sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontja) rende|kezésre bocsátom, a Kbt. L26. 5 (6) bekezdés a) pont szerinti modok
va|amelyikén.

Továbbá
nyilatkozomrhogy

az ĺgénye|t e|ő|eg visszafizetésének biztosítékaként kikötött - az igénye|t e|ő|eg értékének
megfe|elő mértékij - biztosítékot az e|őleg igény|ésének időpontjától rendelkezésre bocsátom, a
Kbt. 126. 5 (6) bekezdés a) pont szerinti modok va|ame|yikén.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áírása)
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L4. számú melléklet

NYILATKOZAT

felelősség biztosításró|

A|u!írott mint a(z)
(székhe|y:

jöäl; ŕ;;;äiä;; ; il;ilä lí;-il*'ď ;il)^ilĺľ?[.ä ;;i:=:-iłi:ř:;;:,
szerződés kerctében a Budapest Wrr, HungárÍa kłt, 2-4, uÁv lakítelep víz- és
mtornahálóat felújítián,, tárgyban kiíľt közbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot
teszem

Ezúton

nyilatkozomrhogy

az általam képvise|t szeruezet a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att rende|kezni fog a
beruházás teljes nettó értékére vonatkozóan éruényes, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
(építőipari kivitelezés) fe|e|ősségbiztosítással, va|amint harmadik szemé|yekke| szembeni
fele|ősség bińosítássa|, melynek kárérték limitje lega|ább 60 mi||ió Fýkáresemény és lega|ább
100 millió Fttév, Vagy a meg|évő fe|e|ősségbiztosítasat a fe|téte|eknek megfele|ően kiterjeszti.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerĹÍen
meg hata |mazott képvise|ő a |á írása)
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15. számú mel|éklet

NYILATKOZAT

teljes körű ajánlatról

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y:

;öffi ö,;;iäŕ ; jä,""j,.ä Ö;.;;.*ą *.,^?riHä:äu ;T,"::-73ľ;::;:
szenődés kerctében a Budapest Wrr, HungárÍa krt, 2-4. uÁv lakítelep víz. és
ętornahákźzat felújítiáa,, tárgyban kiírt közbeszerzési e|járás során az alábbi nyilatkozatot
teszem.

Ezúton

nyilatkozomthogy

az ajánlattéte| során te|jes körűen megismertem a tervdokumentációt és ajánlatunkat ennek
ismeretében tettük meg.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerűen
meg hata lmazott képvise|ő a láírása)
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KÍilön file.ban kerül csatolásra!
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