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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 12-
én 18.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal oktatótermében.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Kovács Bálint, Konfár
János, Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Róbert
polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Csertő János a Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság tagja,
Dr. Faragó Helga pályázatíró,
Vandlikné Ficsór Renáta védőnő

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelent meghívottakat.
Megállapítja, hogy 7 fő képviselő Jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúan elfogad.

Szabó György Róbert javasolja új, - 2. napirendi pontnak — „Jakabszállás Község
Onkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása” című előterjesztést
megtárgyalni. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a napirendi
pontokhoz?

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:

Napirendi pontok:

1. A Védőnői Szolgálat szakmai beszámolója a 2015. évről
Előadó: Vandlikné Ficsór Renáta védönő

2. Jakabszállás Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester
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3. A „Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a felhívás, a
dokumentáció ős a műszaki leírás jóváhagyása, ajánlattevői kör kiválasztása
Előadó: Szabó György Róbert polgármester

4. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Vandiikné Ficsór Renáta védőnő

Szabó György Róbert köszönti Vandlikné Ficsór Renátát. Elmondja, hogy írásban
megkapták a képviselők a védőnő 2015 évben végzett munkájáról készült
beszámolót, melyet a meghívóval együtt megkaptak írásban. Megkérdezi, hogy
kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos beszámolót?

Vandlikné Ficsór Renáta köszönti a megjelenteket. Szóbeli kiegészítést nem tesz, a
felmerült kérdésekre válaszol.

Szabó Mihály megkérdezi a szaklátogatásokkal kapcsolatban, hogy az 1207 db a
kimenő és a bejövő ügyekre vonatkozik?

Vandlikné Ficsór Renáta elmondja, hogy az 1207 eset csak a kimenő látogatásokat
tartalmazza. A nővédelmi tanácsadások és látogatások száma összesen 343 volt, ez
külön szerepel a tájékoztatóban.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a
beszámolóhoz?

Hozzászólás, kérdés nem volt.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő4estülete
4012016. (V. 12.) határozata
A Védőnői Szolgálat szakmai beszámolója a 2015. évről

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja Vandlikné Ficsór Renáta védőnő szakmai
beszámolóját a 2015. évről.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester

Szabó György Róbert elmondja, hagy a 2015. november 1-jén a 2011. évi CVIII.
törvény helyett Új közbeszerzési törvény tépett hatályba, a 2015. évi CXLIII. törvény.
Az Új törvény miatt szükségessé vált Jakabszállás Község Önkormányzata 12/2012.
(11.27.) számú kt. határozattal jóváhagyott, 16/2013. (111.25.) számú kt. határozattal
módosított közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata. Kéri a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy Jakabszállás Község Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4112016. (V. 12.) határozata
Jakabszállás Község Onkormányzata Közbeszerzési
szabályzatának módosítása

1. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja Jakabszállás Község Onkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a melléklet
szerint. A módosítás 2016. május 12. napján lép hatályba.

2. Jakabszállás Község Onkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja Jakabszállás Község Onkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatát a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva a melléklet szerint.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a „Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a műszaki leírás jóváhagyása,
ajánlattevői kör kiválasztása című előterjesztést. Elmondja, hogy 2016. május 10-én
a tárgyi közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a
műszaki leírás tervezetét kézbesítettük a T. Képviselő-testület részére. A kiküldött
anyaghoz képest az alábbi módosításokat javasolja:

Ajániattételi felhívás 10) Az ellenszolgáltatás teijesitésének feltételei, illetve
vonatkozó jogszabályokra hivatkozás részben a 3,4 és 5 bekezdés az aiábbira
változik:
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Vállalkozó 20% előleget igényelhet előlegbekérő dokumentumon keresztül a
munkaterület átvételét követően. Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel,
úgy ajánlatkérő azt az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

A szerződés hatálya alatt a nyertes ajánlattevő - előlegigénylés esetén a támogatott
rész és a saját erőből megvalósuló rész tekintetében külön-külön 1-1 db
elölegszámlát köteles kiállítani. A támogatott rész teljesítése folyamán 50%-os
készültségnél 1 db részszámlát és a sikeres átadás-átvételi eljárást követöen 1 db
végszámlát nyújthat be. A saját erőből megvalósuló rész tekintetében a sikeres
átadás-átvételi eljárást követően 1 db végszámlát bocsáthat ki.

Vállalkozó az igénybe vett előleg összegével a végszámla kiállításakor köteles
elszámolni, a végszámla pénzügyileg rendezendő összegét az előleg összegével
csökkenteni.
Jogszabályi hivatkozás az alábbiakra változik:
-2015. évi CXLIII. törvény

- 2003. évi XCII törvény

- 2011. évi CXCV. törvény

-2013. évi V. törvény

- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet.
A kivitelezési szerződéstervezet V.5. és 6. pontját az ajánlattételi felhívás 10) pontja
szerint módosítottuk.
A szerződéstetvezetben a stilisztikai, helyesírási, számozási hibákat javítottuk.
A IX.7. pont 4. felsorolását az alábbiak szerint módosítottuk:
- a beépített anyagok minőségét tanúsító, a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatokat,
Xl. részben a késedelmi és meghiúsulási kötbér alkalmazásának szabályait
összhangba hoztuk az ajánlattételi felhívással.
Xll.1. pont utolsó mondatát törőltűk.
A módosított ajánlattételi felhívás, dokumentáció és műszaki leírás jelen előterjesztés
mellékletét képezi.
Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a „Belterületi utak felújítása” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, dokumentációját és műszaki leírását
hagyja jóvá.

Kovács Bálint felhívja a figyelmet arra, hogy a kivitelezés során az útpadka
kialakítására nagyon oda kell figyelni, hogy ne járjanak úgy, mint korábban a Béke
utca felújítása alkalmával.

Szabó Mihály véleménye szerint a zúzott kő nem jó minőségű útpadkának.

Csertő János elmondja, hogy manapság nem építenek homok szélű utat, mert nem
tömöríthető. A 10 cm vastag padka nem tűnik el, azt kezelni kell. Az 1 m széles
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nemesített padkának Jó a teherbírása. Az 54-es főúwonal mellett még mindig jó az
útpadka, évente 1-2 alkalommal rendbe kell tenni.

Szabó György Róbert szerint 1-1 m szélességben, minimum 15 cm vastag útpadka
kiépítése szükséges.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az útpadka karbantartásával felvállal az
önkormányzat egy újabb plusz költségei?

Dr. Faragó Helga szerint a földpadka még rosszabb megoldás lenne.

Konfár János szerint ennél a technológiánál még nincs Jobb. Megkérdezi, hogy
mennyi a költsége az útpadka építésnek?

Csertő János elmondja, hogy ez még elérhető áron van. A mart aszfalt lenne a
legjobb minőségű, de az nagyon költséges. Jakabszálláson még nem épült olyan út,
amelynek 1 m széles padkája van.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy m2-ben, vagy fm-ben kell értelmezni az
útfelújításokat. A Tavasz utca — Petőfi S. utca csatlakozásánál kiszélesedik az utca.

Szabó György Róbert elmondja, hogy fm-ben értendő, a jelen állapotot kell
felújítani, amilyen széles jelenleg. A közúttal össze kell kötni és emellett még a
csapadékvíz elvezetését is meg kell oldani. Emellett még az öntvényfedeleket is
rendbe kell tenni.

Kéri a képviselöket, hogy a következőben ezt kommunikálják:

A képviselő-testület ezúton is tájékoztatja az érintett utcák lakóit, hogy a minimum 4
méter széles szilárd útburkolat mindkét oldalán 1-1 méter zúzottköves Úgynevezett
nemesített padkát fog kialakíttatni a kivitelezővel, és ahol lehet vagy szükséges (és itt
a szükséges szán van a hangsúly) szikkasztá vagy vízelvezető árkokat fognak
kiépíteni.

Az utólagos reklamációk elkerülése végett tájékoztatjuk Önöket, hogy az út mindkét
oldalán 1-1 méteres szélességben ne telepítsenek füvet, bokrot vagy egyéb
növényeket, mert az út építése során ezekre nem tudunk figyelemmel lenni. A
csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell! E miatt ahol magasabban van az Út
széle, ott azt le fogják nyesni és a kitermelt földet elfogják szállítani.

A munkálatok megkezdésének pontos időpontjáról később fogjuk értesíteni Önöket.

Tájékoztatjuk a település többi utcáinak lakóit is, hogy Jakabszállás teljes területén
biztosítani kell a csapadékvíz elvezetését az útról, így ahol a padka ezt akadályozza,
ott bizony el kell távolítani a felesleges földet, füvet, stb.. Erre a korábban megnyert
pályázati klírások Is kötelezik az önkormányzatot.
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Szabó György Róbert, szavazásra kéri a képviselőket.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
42/2016. (V.12.) határozata
A „Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívás,
a dokumentáció és a műszaki leírás jóváhagyása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a „Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési
eljáráshoz az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt és a
műszaki leírást az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyja.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
43/201 6. (V.12.) határozata
A „Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
az ajánlattevői kör kiválasztása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a „Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattevői körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. GEO ÚT Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Majsai
út 29.);

2. MED-FORD-RENT Kft. (székhely: 6635
Szegvár, Alkotmány utca 2.);

3. HARMAT-BAU Kft. (székhely: 6725 Szeged,
Harmat utca 16.);

4. CSERTŐ-FARM Bt. (székhely: 6078 Jakabszállás,
Kölcsey Ferenc utca 16.).

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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A 8. napirendi pont bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró
ügyek

Szabó György Róbert javaslatokat kér a külterületi dűlőutak elnevezésével
kapcsolatban. Amelyeknek ismert a korábbi neve, azokról is kér információt, mit
javasolnak, maradjon a régi név, vagy helyette más legyen.

Tánczos László szerint ne olyanról legyen elnevezve a dűlőút, aki tavaly nyáron
költözött ide. Javasolja, hogy ezzel a kérdéssel az őszi testületi ülésen foglalkozzunk.

Konfár János javasolja, hogy az eddig ismertekről lehet határozni május 31 -ig.

Tánczos László egyetért a javaslattal, az Új nevekre vonatkozóan fenntartja az őszi
időpontot.

Szabó György Róbert javasolja október 31-ig határozni ebben a kérdéskörben.

Szabó György Róbert felvetődött, hogy az Újraélesztő készülék Új helyre kerüljön, a
Petőfi Sándor utcai orvosi rendelő elöterében lévő kisfolyosóra. Javasolja
riasztóberendezéssel felszerelni az épületet.

Bukovszki Sándorné szerint a riasztóhoz külső sziréna nem kell.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy mennyibe kerül egy Új Újraélesztő készülék?

Bukovszki Sándorné szerint kb. 1 MFt. Elmondja, hogy 1 db kulcs van ahhoz a
rendelőhöz.

Tánczos László Javasolja kitáblázni, hogy ott található az Újraélesztő készülék.

Csertő János szerint az ajtót be kellene zárni és üvegvitrinbe tenni a kulcsot,
amelyet be lehet törni.

Bukovszki Sándorné szerint bezárni az ajtót és különböző helyekre tenni be
kulcsot, ahol elérhető.

Kovács Bálint szerint nappalra jó a megoldás, de éjjel van gond. Hamarabb kiér a
mentő, mint a kulcsot megtalálja valaki.

Szabó György Róbert szavazásra kéri a testületi tagokat az I. sz. Háziorvosi
Rendelő (Jakabszállás, Fetőfi Sándor utca 15.) riasztóval történő ellátásáról
döntsenek.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
44/2016. (V.12.) határozata
Az I. sz. Háziorvosi Rendelő (Jakabszállás, Petöfi Sándor utca 15.)
riasztóval történő ellátása
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az I. sz. Háziorvosi Rendelő (Jakabszállás, Petőfi Sándor
utca 15.) riasztóval történő ellátásához hozzájárul.

Megbízza Szabó György Róbert polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Szabó Mihály javasolja, hogy a vagyonbiztosítást vizsgálják felül, mert cserepadokat
nyertek és azokat is be kellene biztosítani.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az ingatlan biztosítása fel van emelve kb. 60
MFt-ra. Az önkormányzati ingatlanok biztosításának éves költsége kb. 500 eFt-ba
kerül.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzést
hajtott végre a veszélyes fákat illetően a településen. A központi parkban szakember
közreműködésével, több fa is kijelölésre került, — sárga pöttyel jelezve — amelyek
kivágásra javasoltak.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy mi indokolja a fák kivágását?

Szabó György Róbert elmondja, vannak kiszáradt fák is, valamint a kijelölt fák
tavasszal virágzáskor nagyon szöszösek, gombásak. Az év folyamán már előfordult,
hogy rádőlt a villanyvezetékre a leszakadt vastag faág. Eletveszélyesek is, mert
könnyen letömek és ráesnek autókra, bárkire. A tölgyfák nem tudnak fejlődni alattuk,
mert a 30-40 éves fák elnyomják őket, valamint a fű sem nő a fák alatt. A fenyőfák fel
vannak kopaszodva. Ez egy parkerdő lenne, de ez nem látszik meg rajta.

Szabó Mihály, nem ért egyet a fakivágással, mert csináltak egy fásítási tervet.

Csertő János szerint ez egy koncepció, szerinte öshonos fákkal kellene
helyettesíteni a kivágott fákat.

Szabó György Róbert javasoa Szabó Mihálynak, hogy rendeljen több szilfát, hogy
be lehessen pótolni a kivágott fákat. A Lovas pályán szépen fejlődnek, nagy a
lombjuk, szép árnyékot adnak.

Konfár János elmondja, hogy 5-6 éve lettek ültetve és valóban szépen fejlődnek, a
szén-monoxidot is elviselik. Javasolja, hogy egy bizonyos területet kivágni és
beültetni új fákkal. Szörnyű látvány lenne, ha egyszerre ki lenne szedve az összes.
Ha nőnek helyettük másik fák, akkor az, jobban nézne ki.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a játszótéren már vannak ültetett tölgyfák.

Konfár János elmondja, hogy már egyszer kb. 30 db fa ki lett vágva és helyettük
lettek ültetve másik fák.

Szabó Mihály elmondja, hogy 1972 körül lettek ültetve a legidősebb fák.
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Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy a temetőben is kell ültetni
fákat.

Szabó György Róbert bejelenti, hogy a legközelebbi tervezett testületi ülés
időpontja május 30-án 17 órakor lesz.

Bukovszki Sándorné felhívja a figyelmet arra, hogy az iskola előtt a kiskorú
gyerekeknek semmit ne osztogassanak. A szemétgyűjtéssel kapcsolatban nevelés
kérdése kellene, hogy legyen. Kiesik a gyerekek kezéből a szemét. Javasolja, hogy
mindennap 1-1 osztály szedje össze az eldobált szemetet. Van, aki elvből nem
megy el szemetet szedni. Ha fiatal korban nem kezdik el a nevelést, akkor problémák
vannak. Az utcán vannak elhelyezve szemetesek, azokat kellene használni.

Szabó Mihály szerint nincs szankció a szemetelők ellen. Hány ember lett
megbüntetve?

Szabó György Róbert elmondja, hogy az a legfelháborítóbb, amikor kilopják a
betétet a hulladékgyűjtő edényből.

Tánczos László szerint a szülők is felelősek a gyerekek magatartásáért. Egyáltalán
milyen példát mutatnak a gyerekeiknek?

Konfár János meghívja a jelenlévőket, családjukkal együtt a május 15-én
megrendezésre kerülő lovas napra.

Kovács Bálint felhívja a figyelmet arra, hogy a Katona József utca közepén áll a víz
az utca homorú, nem folyik le róla. Az aknatető mellett meg van süllyedve a föld és
az Út.

Szabó György Róbert elmondja, hogy erre a kérdésre még visszatérnek, mert
vannak még hibák, hiányosságok és a végleges átvétel sem történt meg.

Konfár János sérelmezi, hogy a külterületi vállalkozók még terveztetni sem tudnak.
Akkor lehet elkezdeni a terveztetést, ha elfogadják a befogadó nyilatkozatot.

Dr. Faragó Helga elmondja, hogy bekötő csatorna engedélyezési tervet kell
csináltatni, melyet máris el lehet kezdeni.

Kovács Bálint megkérdezi, hogy, aki a központi vízből locsol a locsoláshoz hogyan
történik az óra felszereltetése?

Szabó György Róbert elmondja, hogy akinek ilyen kérése van, keresse fel az
Kiskunvíz ügyfélszolgálatát. Korrekt tájékoztatást a szolgáltató tud adni.

Kovács Bálint elmondja, hogy volt, aki akart felszereltetni, de nem támogatták.

Szabó György Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy amire nincs ráhatása, azt ne
kérje rajta számon senki. Aki bejelenti, hogy locsolni fog akkor van egy időszak,
amikor locsol a rendszerről és ezáltal x %-al kevesebbet kell fizetni. Be kell jelenteni,
és nem kell plusz órát felszereltetni. Ebben a kérdéskörben nem szakember. Más
nevében nem nyilatkozik. Az átadó ünnepségen hangzott el ez az információ, többet
a polgármester sem tud, mert nem a vízszolgáltató ügyfélszolgálatát látja el.
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Szabó György Róbert, tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, a testületi
ülést berekeszti, és zárt ülést rendel el.

Kmft.

D 2 ci
Szabó György Róbert Hegedűs áborné

polgármester címzetes főjegyző
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Tájékoztató a védőnő munkájáról

a Védőnői Szolgálat 2015-ös évének tükrében

A Védőnői Szolgálat folyamatosan működött a 2015-ös esztendőben is rendeltetésének
megfelelöen, amit vállalkozás keretein belül láttam el. A vállalkozás kiváltásához a szükséges
engedélyeket én váltottam ki, az ellenőrzésem folyamatos az ANTSZ és a NAV részéről. Az
engedélyeimet folyamatosan meg kell újítanom, amiket ebben az évben is elvégeztem. Az épület
tulajdonjoga az Onkormányzalé, de a rezsiköltségek fizetése a szerződés alapján engem terhel. Ennek
érdekében a mérőórák el lettek különítve.

Hadd kezdjem néhány számszerű adattal az elmúLt évekről:

2010. 2015.
Várandósként jelentkezett: 22 fö 22 fő
Született gyermekek száma: 28 fő 23 fő
1-2 évesek 57 fő 56 Fő
3-6 évesek 91 fő 75 fő
Osszesen: 188 fő 176 fő
7-14 év =iskolások száma 224 fő 196 fő
Nővédelmi gondozásba vettek száma összesen 395 Fő

Se csecsemőhalál, se anyai halálozás nem történt.

Az év folyamán 228 védönöi státuszvizsgálat történt a gyermekeknél.

Az év folyamán 1207 szaklútogatás történt.

Növédelmi tanácsadások és látogatások száma összesen: 343.

Az év folyamán 102 általános iskolás tanuló státuszvizsgálatát végeztem el önállóan, majd az
iskolaorvosokkal együtt.

Folyamatos védőoltásban 125 csecsemőt és kisgyermeket részesítettünk. Az ő idézésükben,
oltásukban, dokumentációjukban, pótoltásuk megszervezésében én kaptam a Fő szerepet.

A folyamatos oltásokról havonta jelentést küldök az ÁNTSZ illetékesének. Az oltásokon kívül
sok más adatról is havonta küldöm a jelentéseket. Egy részüket postán, más részüket on-line.
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Az iskolában a kampányoltások keretében a 6. és a 7. osztályosok kaptak 2-2 védőoltást.
Oltáselmaradás sehol nem történt, se a csecsemőknél, se az iskolásoknál.

A 2014/15-ös tanévben vezették be országosan az ingyenesen adható, de még nem kötelező
védőoltást, a Cervarixet, ami a méhnyakrák megelőzésében nagyon fontos. Egyelőre a 7. osztályba
járó lányok igényelhetik. Idén is adtuk ezt a védőoltást.

Ebben az évben rövidebb, általában 1-3 napos továbbképzéseken vettem részt. Befejeztem a
védőnői kenetvétellel kapcsolatos továbbképzés gyakorlati részét, Így már 2015-ben lehetővé vált,
hogy ha valaki nem tudott vagy nem akart nőgyógyászhoz menni erre a szűrésre, akkor azt én is
elvégezheltem. Ilyen módon a Jakabszálláson végzett méhnyakszűrések száma tavaly
megduplázódott a korábbi évekhez képest. Több hölgy kifejezte nekem, hogy örömet jelent nekik,
hogy már a védőnő is csinál ilyet.

A másik továbbképzés a dohányzásról való leszoktatásban való segítségnyújtásban adott Új
ismereteket. Bár a dohányzási törvény bevezetésével látszólag csökkent a dohányzás problémája, de
még sokan dohányoznak a településünkön. Van kiknek segítenem ebben a kérdésben.

Ebben az évben végeztem el az oktató védőnői képzést. Jakabszálláson mindig voltak védőnő
hallgatók. En is itt tanultam Szalainé Ida néni mellett. A vezető védönő felkeresésére örömmel
vállaltam a képzést és a vele járó feladatokat is. Ennek kapcsán már több hallgató is volt nálam egy
napos, ill. 6 hetes gyakorlaton.

Az iskolások szűrövizsgálatának ütemét is rendelet írja elő. Ebben az évben a 2,, 4., 6. és 8.
évfolyamot szűrtük. A tisztasági vizsgálatok és a fejtetvesség szűrése az egész iskolára kiterjed évente
3 alkalommal, ezen felül szükség szerint bármikor. Ebben a tanévben az iskolaegészségügyi munkát
két doktornő látja el községünkben. Ez azt jelenti, hogy én először elkészítem a tanulók védőnői
szűrővizsgálatát, majd egyeztetek az illetékes doktornővel, és amikor neki is és az iskolának is
alkalmas, akkor közösen elvégezzük az orvosi szűrővizsgálatot.

A fejtetvesség gondot okozott az iskolában is és óvodában is. Sajnos több családban is
előfordult, hogy bizony hónapokig küzdöttem, hogy ne csak lekezeljék a gyermekeik fejét, hanem
szedjék ki a serkéket is. Elsősorban a nagycsoportban volt ezzel probléma, illetve az első, második
és ötödik évfolyamban. Odáig jutott az egyik szülő, hogy az ANTSZ segítségét kérte. Az ANTSZ
illetékes munkatársai ki is jöttek, velük együtt néztük végig az óvodát és iskolát. Elő tetvet nem
találtak csak néhány serkét. —Erről tájékoztatást küldtek ismeretem szerint polgármester Úrnak is. -

Ok is megkérték az illetékes szülőket, hogy a serkéket is távolítsák el. Azóta ezek a családok
serkementesek.

Sajnos a tavaszi szünet utáni tisztasági vizsgálaton sikerült felfedeznem egy újabb családot,
ahol az egyik gyermek nagyon elhanyagoltan tele volt serkékkel, sőt élő tetűvel is. Testvérei nem
voltak ennyire elhanyagoltak, de bennük is volt. Felmértem a család lehetőségeit, anyagi
körülményeit és megállapítottam, hogy mivel korábban a gyermekjóléti kolléganővel tett látogatások
során már szembesültünk vele, hogy ennivalójuk sincs, így esélytelen, hogy tetűírtószert tudjanak
beszerezni. Ha mégis sikerülne, ki fogja lekezelni őket szakszerűen. Tudtam, hogy másnap a
legfertőzöttebb kislány jön védőnői szűrővizsgálatra, ezért Úgy döntöttem, hogy őt hagyom utoljára
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és utána lekezelem a fejét és a serkéket Is takarítom, amennyire győzöm. Így is történt. 2 órahosszán
keresztül takarítottam a hajából a serkéket, de megszámlálhatatlan volt a serkék száma, az élő
kiszedett tetvek száma is több tucat. Utána adtam neki annyi szert, amivel Ugyanígy lekezelhetik
otthon a testvéreit, sőt kértem, hogy a szülök fejét Is nézzék át.
Megegyeztünk, hogy a tetűírtón is olvasható használati utasítás szerint 1 hét múlva Ismét várom a
Leányt, hogy lekezeljem. MegLepetésemre nem jelentek meg aznap az iskolában. Gyanút fogtam, hogy
a tetükezelés miatt nem jöttek, Így kértem a gyermekjóléti szolgálat segítségét, autóba ültünk és
megleptük őket a tanyán. Kiderült, hogy a tőlem kapott tetűírtó szert nagyon megbecsülték, nem
nagyon merték használni. Talán azért valamennyit használtak belőle, de nem annyit, ami a másik 3-5
személy kezelésére kellett volna. Igy engedélyt kértem tőlük, hogy otthonukban mindenkit
átnézhessek és lekezelhessek. Vittem magammal a következő kezeléshez szükséges tetüírtószert, amit
már korábban megvásároltam az ilyen esetekre. Engedélyt kaptam, és lekezeltem ismét a leányzót és
3 testvérét, sőt a velük együtt élő nagyobb leánynak is találtam a fejében élősködőket, így
engedélyével őt is lekezeltem. A használati utasítás szerint 7 naponta kell Újra kenni, két alkalommal.
Ezért megkértem őket, hogy 1 hét múlva jöjjenek be hozzám az egészségházba Iskola után és ismét
lekezelem őket. Megint nemjöttek. Most amikor kimentünk a tanyára, már nemis találtuk őket otthon.
Másik tanyán voltak. Kicsit félrevonva ennek a kislánynak a fejét megnéztem és örömmel láttam,
hogy már serkék is alig vannak. Ott mások előtt nem akartam elvégezni a kezelést a többieken, ezért
otthagytuk a Paranit tetűírtószert nekik és a lelkükre kötöttük, hogy használják. Ugy gondolom ennél
többet nem tehetek azért, hogy ne fertőzzék be az iskolát.

2010. októbere óta, immár 6. éve dolgozom a Jakabszállási Védönői Szolgálatnál. Munkám
sokrétű és igen komoly rugalmasságot igényel. Az évek során egyre több olyan gondozott kerül a
faluba, akik nem magyar állampolgárok, nincs érvényes TAJ számuk. A kismamáknak így nincs
ingyenes orvosi ellátásuk, a vizsgálatokat nem végzik el nekik. Ezért gondozatlan terhességből
születnek meg ezek a gyermekek. A változások miatt már csak on-line lehet időpontot kérni a
kecskeméti kórház szülészetére a kismamáknak a vizsgálatokra. Ez is olyan feladat, amit
körülményeikből vagy tudatlanságukból kifolyólag nem mindenki tud megoldani. A magyar
állampolgároknak is gondot jelent. Nem mindenkinek van számftógépe, internete, vagy ha van, se
biztos, hogy ért hozzá. Ebben is engem keresnek meg és én segítek nekik idöpontot kérni. Megvárom
a kórház visszajeízését, megerősítem az időpont kérelmet és értesítem a kismamát az időpontról.

A gyermekjóléti szolgálattal aktív kapcsolatot tartottam és tartok fent. Rendszeresen
beszélünk a felmerülő problémákról. Kikérjük egymás véleményét, segítjük egymást. A
kéthavonkénti esetmegbeszéléseken rendszeresen részt veszek. Az új kihívásoknak mindkét oldalról
meg kell felelnünk. Rendszeresen együtt látogatjuk a gondozottakat, jelezve ezzel az
együttműködésünket és közös véleményt alakítunk ki a meglevő helyzetről, közösen tudunk
gondolkozni a megoldási lehetőségekről is. Azért is jó ez, mert a tanyavilágban gyakran nem túl jók
a közlekedési viszonyok, néha még a tanya megtalálása is gondot okoz. Ketten bátrabbak vagyunk, a
családok agresszivitása is kicsit csökken talán, ha nem egy ember megy hozzájuk, hanem kettő. A
családok nem mindig örülnek a megjelenésünknek. A román állampolgárok —mint maguk mondták
el- attól tartanak, hogy gyermekeiket állami gondozásba visszük, és nem nevelhetik tovább, ha kiderül,
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hogy léteznek, ezért dugdossák őket előlünk és minden más hatóság elől. Így fordulhatott elő az az
eset is, hogy attól való félelmükben, hogy elvesszük kiskorú gyermekük által Kecskeméten
gondozatlan terhességből született gyermeküket, azt hazudták, hogy hazavitték Romániába. Holott a
gyermek valószínűen soha nem Járt ott. Viszont ebből adódóan egyetlen oltást sem kapott a kórházi
oltások után. Nem kapta meg a kórházi Hepatitis-B oltás ismétlését se. Amikor most kistestvére
született ennek a gyermeknek, akkor derült ki, hogy bizony ő is itt van. (Mellettük szól viszont, hogy
a gyermek érvényes TÁJ-számmal, lakcím kártyával és regisztrációs kártyával rendelkezik. Ezt kevés
gyermekről lehet elmondani.) Anya most sem Járt orvosnál a terhessége alatt. Szerencsére gond nem
lett, minden rendben van, viszont így fény derült a nagyobb gyermek oltásainak hiányára. Megkértem
az oltási tanácsadó Javaslatát mindkét gyermekre vonatkozóan. Mivel az oltóanyagokat már az
ANTSZ kiszállította az orvosok részére, így ennek a két gyermeknek az oltóanyagaiért külön
bementem Kecskemétre és kihoztam az oltóanyagokat, hogy beolthassa doktornő a fiúkat. Nehéz
körülményeik miatt a tanya másik végéről való beutazást sem tudták megoldani, így saját autómon
hoztam be őket a faluba oltásra és vittem utána haza. Valószínű hasonlóan lesz ez a következő két
hónapban is. Ugy tűnik, hogy a kitartó, szeretetteljes közeledés meghozta eredményét és ma már
együttműködnek. A most született kisfiúnak is készülnek intézni a papírjait. Ez nagyon sokba kerül,
de apa szorgalmasan dolgozik és gyűjti rá a pénzt.

Miután kihoztam az oltóanyagukat, felhívott a dunavecsei védőnő kolleganő. Jelezte, hogy
egy román állampolgárságú nagylány, aki Jakabszállásról került oda iskolába, nem Járt iskolába,
amikor az ismétlő Hepatitis-B oltást kellett volna kapnia. Kérte derítsem ki, mi van vele, miért nem
jár és próbáljam elérni, hogy megkaphassa az oltását. Felvettem az anyával a kapcsolatot és kiderült,
hogy már nem terveznek oda visszamenni az iskolába. Igy egyeztettem a helyi iskolaorvosával oltási
időpontot, az ANTSZ-ből megrendeltem neki és kihoztam Kecskemétről az egy darab oltóanyagot,
majd az anyát újra értesítettem és meghívtam a doktornő által megadott oltási időpontban, hogy
beadhassuk neki ezt az elmaradt oltást. Sikerült. Igy az ezzel járó jelentési kötelezettségeket is
megkaptam. Ez két extra Kecskeméti utat jelentett nekem benzinpénzben, időben egyaránt és még
nem beszéltem a sok logisztikai és meggyőzési feladatról. Jó, hogy már sok mindent el lehet intézni
email-ben vagy telefonon. Ez jóval gyorsabb és olcsóbb is.

A tanyákban tett látogatásaink során újabb és újabb gyermekeket fedezünk fel, akik csak itt

vannak a faluban. Van jogi hátterük, turistaként itt lehetnek 90 napig az országban és hacsak 1 napra
is hazamennek Romániába, máris indul az újabb 90 nap. Ilyen módon akár állandóan is itt élhetnek.
Mivel a szüleik itt dolgoznak, itt élnek, teljesen indokolt, hogy a gyermekeikkel is szeretnének együtt
lenni, együtt élni. Jó lenne, ha ezek a gyerekek mégis rendezett oltásokkal rendelkeznének, mert
közülük sokan végleg itt fognak élni, akkor is, ha most még nem biztosak ebben. A korábban említett
nyájimmunitás miatt és azért, mert ezek a gyermekek a mi gyermekeink közé fognak házasodni, itt

fognak letelepedni, muszáj lenne, hogy legalább az oltásaik meglegyenek. Es ha tudnának Írni,
olvasni.

Sajnos még mindig vannak az iskolánkban olyan román állampolgárságú gyermekek, akiknek
nem ismerjük a gyermekkori oltásait. Ezek hiányában nem is mehetnének gyermekközösségbe. Van
olyan család, akitől 3 éve próbálom megkapni ezt az oltásokról szóló kiskőnyvet vagy igazolást. Nem
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tudom miért nem képesek beszerezni. Az orgoványi helyettesítésem alkalmával találkoztam olyan
családdal, aki I héten belül meghozta nekem ezeket a kért adatokat Romániából. Valamiért ezek a
családok nem kívánnak ebben együttműködni. Az oltásokra egyébként, ha nehezen is, de eljönnek. A
Magyarországon aktuális kötelező oltását mindenki megkapta eddig, akiről tudunk.

Ez olyan „felesleges dolog”-nak tűnik, nem értik miért kérem Újra és Újra. De bizonyára
hallották önök is a hírekben, hogy a környező országokban újra és Újra felütik a fejüket olyan
betegségek, melyeket már kihaltnak gondoitunk. Sajnos nem minden országban adatják be a szülők
a kötelező védőoltásokat, sőt van olyan környező ország, ahol nem is kötelezőek ezek az oltások már.
A védőoltásokkal nagyon sok gyermekhalált megelőztünk, még több betegséget, de az úgynevezett
nyájimmunitás csak egy bizonyos ideig működik. Ha a migránsok, vagy akiket közelebbről érzünk,
a vendégmunkásaink nincsenek vagy nem is lesznek beoltva, akkor az a mi gyermekeinket is
veszélyezteti. Qlyan betegségeket hozhatnak, amit még nem nagyon ismertünk, Vagy olyanok is
felüthetik a fejüket, amiket már kezdtünk elfelejteni. Pedig a mi szűleink, nagyszüleink még nagyon
tudták, mennyire féltek ezektől. A védőnői szolgálat eddig nagyon szép eredményt ért el országosan
a védőoltások beadási aránya terén. Szeretnénk, ha nem romlana az ország átoltottsága.

Van egy új védőoltás, ami még nem kötelező, de ajánlott a beadatása. Ezt a 7. osztályos
leányok kaphatják. Korábbi években volt már szó róla, hogy jó lenne, ha ezt a szülők igényeínék.
Korábban ez egy három részből álló oltássorozat volt, aminek kb. 90 ezer Ft-ra jött ki az ára. Most
már egy korosztály minden évben ingyen, az állani költségvetésből fizetve megkaphatja. Sajnos sok
szülőben még félelmek vannak ezzel kapcsolatosan és nem meri beadatni. A világ sok országában
adják már egy-két évtizede ezt az oltíst. A visszajelzések pozitív változást jeleznek. Magyarországon
még csak második évben elérhető ez. és a II oitható lányból hárman nem kérték. Szeretném, ha ez
az arány javulna a jövőben. Ezen dolgozom. Kész vagyok a szülőkkel egyénileg is beszélni erről,
személyesen is, telefonon keresztül is, ha a munkahelyük miatt az könnyebb. Dr. Agó Zsuzsanna—a
felső tagozatosok doktornője - is kész beszélni a szülőkkel, ha kérdésük van ezzel kapcsolatosan.

Az óvodákkal és az iskolával szoros együttmükődésben dolgozok. Szívesen segítünk
egymásnak, ahol tudunk. Szeretnénk, ha a felnövekvő generáció egészsége jobb lenne. Ha tudnánk
segíteni azoknak a gyerekeknek és szülöknek, akiknek erre szükségük van.

Mióta szabad orvosválasztás van, azóta a lakosság egy része más tekpülésen jár háziorvoshoz,
elsösorban ez a gyermekekre jellemző. A szülők egy része fontosnak tartja, hogy 1w lehetőségei
megengedik. akkor gyermekét gyermek-szakorvoshoz vigye. Ezekben az esetekben az ő
gyermekorvosukkal is kapcsolatot kell tartanom. Ha bármit észlelek, akkor azt a konkrét orvossal kell
egyeztetnem, felé kell jeleznem. A kismamákná! is gyakori, hogy amikor gondozásba veszem őket,
még nem Jakabszállásra járnak háziorvoshoz. Oket természetesen bátorítom, hogy használják ki a
helyi lehetőségeket. Szülész szakorvoshoz pedig mindenképpen máshova tartoznak. Nem csak a
helyi két háziorvossal, hanem jelenleg 66 szakorvossal van közös „gondozottam”. Munkámban sok
emberhez kell alkalmazkodnom, aminek igyekszem megfelelni.



Védőnői Szolgálat
Vandiikné Ficsor endta
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Végül szeretném megköszönni az együuműködést és bízom benne, hogy a jövőben is fogjuk
tudni segíteni egymás munkáját. Hiszem, hogy ezzel nemcsak a mi életünk lesz szebb, hanem a
községé Is, amelyet Onökkel együtt szolgálok.

Jakabszállás, 2015.05.05

Vandlikné Ficsor Renáta
védőnő



ELÓTErUEszTÉs

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárv: Jakabszállás Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

Tisztelt Kép viselóttestület!

2015. november l-jén a 2011. évi CVIII. törvény helyett új közbeszerzési törvény lépett
hatályba, a 2015. évi CXLIII. törvény.
Az új törvény miatt szükségessé vált Jakabszállás Község Önkormányzata 12/2012. (11.27.)
számú kt. határozattal jóváhagyott, 16J2013. (111.25.) számú kt. határozattal módosított
közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Jakabszállás Község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határozati javaslat:
Jakabszállás KözséE Onkormánvzata Képviselő-testületének
.J2016. (V.12.) határozata

1. Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Jakabszállás
Község Onkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a melléklet
szerint.A módosítás 2016. május 12. napján lép hatályba.

2. Jakabszállás Község Onkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Jakabszállás
Község Onkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva a melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Határozati javaslat melléklete: Közbeszerzési Szabályzat módosítása, Közbeszerzési
Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

Jakabszállás, 2016. május 12.

polgármester
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Jakabszállás Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

A bevezető részben a törvényi hivatkozás 2011. évi CVIII. törvény 22. *-ról 2015. évi
CXLIII. törvény 27. *-ra változik.

A 11.2.3. pont ne2yedik felsorolása a következőre változik:

- a felhívás, az eljárást megindító hirdetmény, az összefoglaló tájékoztatás, a

dokumentáció és a műszaki leírás, valamint az előzőekben felsoroltak esetleges

módosításának, helyesbítésének jóváhagyása;

A 11.2.3. pont ötödik felsorolásként az alábbival e2észül ki:

- a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetében az ajánlattevői kör kiválasztása;

A 11.2.3. pont ötödik felsorolásától kezdve minden felsorolás eggyel lentebb tolódik.

A 11.3. pont ne2yedik felsorolásként a következő felsorolással eészü1 ki:

- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele;

A 11.3. pont negyedik felsorolásától kezdve minden felsorolás eggyel lentebb tolódik.

A 11.4.8. pont első felsorolása a következőre változik:

- a felhívás, az eljárást megindító hirdetmény, az összefoglaló tájékoztatás, a

dokumentáció és a műszaki leírás tervezetének összeállítása;

A 11.4.8. pont második felsorolása törlésre kerül.

A 11.4.8. pont harmadik felsorolásától kezdve minden felsorolás eggyel fentebb tolódik.

A 11.4.8. pont ötödik (módosított szabályzatban ne2yedik) felsorolása a következőre
változik:

- a felhívás, a dokumentáció (műszaki leírás) esetleges módosításának és
helyesbítésének elkészítése;

A II. 5. pont első felsorolása törlésre kerül.
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A 11.5. pont második felsorolásától a tizennegyedikig minden felsorolás eggyel fentebb
tolódik.

A II. 5. pont tizenötödik felsorolása törlésre kerül.

A 11.5. pont tizenhatodik felsorolásától kezdve minden felsorolás kettővel fentebb
tolódik.

A 11.5. pont haszonhatodik (módosított szabálvzatban huszonnevedik) felsorolása a
következőre változik:

egyéb jogszabály hatálya alá tartozó beszerzés esetén a vonatkozó jogszabályban
meghatározott feladatok határidőben történő ellátása.

A 11.7. pontban a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megnevezés mindegyike felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megnevezésre változik.

A 11.7. pont második mondata törlésre kerül.

A IV. 4.1. pontban a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megnevezés mindegyike felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megnevezésre változik.

A IV. 4.2. pont első felsorolása törlésre kerül.

A IV.4.2. pont második felsorolásától a negyedikig minden felsorolás eggyel fentebb
tolódik.

A IV. 4.2. pont ötödik felsorolása törlésre kerül.

A IV.4.2. pont hatodik felsorolásától kezdve minden felsorolás kettővel fentebb tolódik.

A IV.4.2. pont hatodik (módosított szabályzatban negyedik) felsorolása a következőre
változik:

- a számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok (részszempontok)
alapján értékelésre kerülnek;

A IV.4.5. pont harmadik mondatában a hivatalos közbeszerzési tanácsadó megnevezés
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megnevezésre változik.

Az V.1. pontban a Jakabszállás Község Önkormányzat megnevezés Jakabszállás Község
Onkormányzata megnevezésre módosul.
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JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA



Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. (1) bekezdése alapján a

közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének

felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint

szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét az

alábbiak szerint határozza meg.

I. A szabályzat személyi, tárgyi, időbeli hatálya

1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat (Ajánlatkérő)

nevében eáró és közbeszerzési eljárásaiba bevont szervekre és személyekre.

2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden ámbeszerzés, építési beruházás,

szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési koncesszió megrendelésére, ha annak

értéke a beszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a közbeszerzési

értékhatárokat, figyelembe véve a Kbt.-ben szabályozott egybeszámitási

szabályokat. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások

esetén is.

3. Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépése után megkezdett

közbeszerzésekre, tervpályázati eljárásokra és ezen eljárások alapján megkötött

szerződésekre, továbbá az ezen eárásokkaI kapcsolatban kérelmezett,

kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetőleg kérelmezett

elözetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni.

II. Eljáró és az eljárásba bevont személyek, szervezetek

1. A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek és testületek:

- Képviselő-testület;

- Polgármester;

- Közbeszerzési Bírálóbizottság;

- közbeszerzési referens.



2. A Képviselő-testület:

2.1. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárások döntéshozója.

2.2. A képviselő-testület tagja nem lehet a Kőzbeszerzésí Bírálóbizottság tagja,

kizárólag tanácskozási joggal vehet részt a Bizottság ülésein.

2.3. A Képviselő-testület feladatai:

- a tárgyévben megvalósítandó közbeszerzések pénzügyi fedezetének a

költségvetési rendeletben való meghatározása;

- a Közbeszerzési Szabályzat, valamint az éves Közbeszerzési Terv

jóváhagyása, módosítása;

- az elözetes összesített tájékoztató jóváhagyása;

- a felhívás, az eljárást megindító hirdetmény, az összefoglaló tájékoztatás, a

dokumentáció és a műszaki leírás, valamint az elözöekben felsoroltak

esetleges módosításának, helyesbítésének jóváhagyása;

- a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetében az ajánlattevői kör

kiválasztása;

- az értékelési részszempontok, azok súlyszámának, továbbá az értékelés

során adható pontszámok alsó és felső határának jóváhagyása;

- az értékelési részszempontok szerinti értékelési számítási módszer

jóváhagyása;

- tárgyalásos eljárás kivételével a Közbeszerzési Bírálóbizottság írásbeli

szakvéleménye és döntési javaslata alapján dönt az ajánlat érvénytelenné

nyilvánitásáról, illetve az ajánlattevő kizárásáról;

- a Közbeszerzési Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata

alapján név szerinti szavazással meghozza az eljárást lezáró döntést;

- dönt a közbeszerzési szerződések megkötéséről; feladata a szerződés

megkötésére, vagy teljesítésére való képtelenség megállapítása.

3. A Polgármester feladatai:

- képviseli a helyi önkormányzat Képviselő-testületét a közbeszerzési eljárás

során;

- az Önkormányzat közbeszerzési tevékenységének irányítása, a

kőzbeszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és megvalósítása, a

közbeszerzési eljárások lefolytatása;

- Közbeszerzési Terv előkészítése;
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- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele;

- gondoskodik az éves statisztikai összegzés elkészítéséről;

- gondoskodik a közbeszerzési eljárás nyilvánosságát biztosító adatoknak,

információknak, dokumentumoknak az Önkormányzat honlapján történő

kőzzétételéről;

- az ajánlati felhívások előkészítésével, az ajánlatok felbontásával,

minösítésével, a döntés előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására

legalább három fős Közbeszerzési Bírálóbizottságot hoz létre, amelynek

tagjait írásban bízza meg;

- a Képviselö-testület döntésének megfelelő Ajánlattevővel a szerződés

megkötése;

- a szerződés módosítása a hatályos Kbt.-ben foglaltak fennállása esetén;

- tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Bírálóbizottság írásbeli

szakvéleménye és döntési javaslata alapján dönt az ajánlattevő

alkalmasságárál vagy alkalmatlanságáról, illetve az ajánlattevő kizárásáról.

4. A Közbeszerzési Birálóbizottság

4.1. A Közbeszerzési Birálóbizottsági tagoknak megfelelő — a közbeszerzés tárgya

szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi — szakértelemmel kell rendelkezniük.

állandó tagok:

- az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzügyi szakértelemmel

rendelkező kőztisztviselője;

- az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jogi szakértelemmel

rendelkező köztisztviselöje.

változó tagok:

- közbeszerzési referens;

- a közbeszerzés tárgya szerinti eljárásba bevont szakértő munkatárs (a

továbbiakban: szakmai szakértő).

4.2. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai a Polgármester által aláírt Megbízólevél

alapján végzik munkájukat.

4.3. A közbeszerzési referenst, és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértőt a

Polgármester jelöli ki.
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4.4. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a Közbeszerzési

Bírálóbizottság állandó és nem állandó tagjai együttműködésre kötelezettek.

4.5. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai minden közbeszerzési eljárás

megindítása előtt kötelesek összeférhetetlenségi nyilatkozatot aláími.

4.6. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat a közbeszerzési referens kéri be és őrzi.

4.7. A Közbeszerzési Bírálóbizottság testületként működik, döntéseit ülésein hozza.

A Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseit igény szerint tartja, melyet az elnök hív

össze, az ülés céljainak megjelölésével. A bizottság akkor határozatképes, ha a

tagoknak több, mint a fele jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel,

tartózkodás nélkül hozza. A bizottság tagja a döntésben köteles részt venni,

Szavazategyenlőség esetén a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnökének szavazata

dönt. A bizottsági munkáról jegyzőkönyv készül, amelynek részét képezik a tagok

indokolással ellátott bírálatai.

4.8. A Közbeszerzési Bírálóbizottság feladatai:

- a felhívás, az eljárást megindító hirdetmény, az összefoglaló tájékoztatás,

a dokumentáció és a műszaki leírás tervezetének összeállítása;

- az értékelési részszempontok, azok súlyszámának, továbbá az értékelés

során adható pontszámok alsó és felső határának megtervezése;

- az értékelési részszempontok szerinti értékelési számítási módszer

megtervezése;

- a felhívás, a dokumentáció (műszaki leírás) esetleges módosításának és

helyesbítésének elkészítése;

- részvétel a bontási eljárás lefolytatásában és az eljárás hitelesítése;

- a nyilvánvaló számítási hiba javítása, és az erről szóló tájékoztatás

megküldése az összes Ajánlattevő részére;

- a jelentkezők/ajánlattevök alkalmasságának, illetve alkalmatlanságának, a

jelentkezések/ajánlatok érvényességének, illetve érvénytelenségének

megállapításáról javaslat készítése a döntéshozó felé;

- tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás(ok) lefolytatása;

- az érvényes ajánlatok bírálata;

- a döntési javaslat összeállítása és jóváhagyásra történő előterjesztése;

- előzetes vitarendezési kérelem esetén kialakítja és képviseli az

Önkormányzat álláspontját;
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- jogorvoslati eljárás megindítása esetén az Önkormányzat álláspontjának

kialakítása.

4.9. A Közbeszerzési Bírálóbizottság munkájának eredményességéért és

feladatainak maradéktalan elvégzéséért a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke a

felelős.

5. A közbeszerzési referens feladatai:

- a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai titoktartási és összeférhetetlenségi

nyilatkozatainak beszerzése az adott eljárás előkészítése során;

- az eljárás minden szakaszában az eljárási cselekmények dokumentálása és a

jegyzőkönyvek elkészítése;

- az előírt hirdetmények közzétételére vonatkozó kérelmek elektronikus úton

történö benyújtása a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságához,

- a közzétételi díjak megfizetéséről való gondoskodás;

- a dokumentáció szükséges példányszámban történő előállítása, és annak

biztosítása, hogy a dokumentáció a felhívásban megjelölt helyen és

időpontban rendelkezésre álljon;

- az egyes eljárási cselekményekkel kapcsolatos ajánlatkérői döntések,

értesítések, meghívók kiküldése;

- konzultáció esetén annak megszervezése, jegyzőkönyv készítése;

- a közbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre adandó válaszok

összeállítása, szükség esetén szakértők bevonásával;

- a jelentkezések/ajánlatok átvételének adminisztrálása és a bontás időpontjáig

azok sértetlen megőrzése;

- a bontási eljárás levezetése és jegyzökönyvezése;

- a Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseinek megszervezése,

jegyzőkönyvezése, továbbá részvétel a Közbeszerzési Bírálóbizottság

munkájában, a bizottsági tagok szakmai munkájának támogatása;

- tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás(ok) jegyzőkönyvezése;

- a kizárt vagy érvénytelen jelentkezést/ajánlatot benyújtó

jelentkezök/ajánlattevők írásbeli értesítése;

- az összegezés és a tájékoztató(k) összeállítása,

- az ősszegezés megküldése az ajánlattevőknek;

- a szerződés esetleges módosításáról szóló tájékoztató elkészítése;
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- a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató elkészítése, mely a következő

adatokat tartalmazza: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító

hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés

szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert

időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett

ellenszolgáltatás értékét;

- a közbeszerzési eljárások dokumentumainak nyilvántartása, a Kbt.-ben elöírt

határidőig történő megőrzése, irattárba helyezése;

- a Közbeszerzési Hatóság, a Közbeszerzési Döntöbizottság vagy más

ellenőrzésre feljogosított szervezet felé a közbeszerzésre vonatkozó

adatszolgáltatás teljesítése;

- előzetes vitarendezési kérelem esetén előkészíti az Önkormányzat

álláspontjának kialakításához szükséges dokumentumokat;

- jogorvoslati eljárás megindítása esetén az eljárás dokumentumainak tételes

iratjegyzékkel történő összeállítása és határidőre történő megküldése

(átadása);

- a jelentkezéseklajánlatok hiányosságainak megállapítása; e tényekről a

Közbeszerzési Bírálóbizottság tájékoztatása;

- szükség esetén hiánypótlás, felvilágosítás vagy indoklás kérése

Ajánlattevőktől;

- egyéb jogszabály hatálya alá tartozó beszerzés esetén a vonatkozó

jogszabályban meghatározott feladatok határidőben történő ellátása.

6. Gazdálkodási Csoport pénzügyi feladatai

6.1. Gondoskodik a hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben való közzététele

költségeinek a közbeszerzési referens által kért értékben és időpontban történő

átutalásáról.

6.2. Ha az ajánlati vagy ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátása díj

fizetése ellenében történik, nyilvántartja a díjak befizetését; ha a dokumentáció

ellenértéke visszajár, gondoskodik a visszautalásáról.

6.3. Ha az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, nyilvántartja

az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátott díjak mértékét és a rendelkezésre bocsátás
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időpontját. Gondoskodik az ajánlati biztosíték — vagy ha az kötelező, az ajánlati

biztosíték kétszeres összegének — visszafizetéséről.

6.4. Figyelemmel kíséri, hogy a teljesítési biztosítékot a szerzödéskötéskor, a

jóteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, az egyéb

biztosítékot a szerződéskötés vagy a biztosítékkal biztosított esemény

bekövetkezhető időpontjában rendelkezésre bocsátották-e; továbbá intézi a

biztosítékokkal kapcsolatos pénzügyeket.

6.5. A közbeszerzési szerződés szerinti ellenszolgáltatás teljesítésénél betartja a

Kbt. előírásait.

7. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Az Önkormányzat az eljárások lefolytatásába jogosult felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása esetén a közbeszerzési

eljárás lebonyolítása során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellátja

a szerződésében meghatározott feladatokat, melyek ellátásáért felelősséggel

tartozik.

Ill. A közbeszerzési eljárások tervezésével összefüggő feladatok

1. Közbeszerzési Terv

1.1. Az önkormányzat köteles a költségvetési év elején — legkésőbb március 31.

napjáig — éves összesített Közbeszerzési Tervet készíteni az adott évre tervezett

közbeszerzéseiről, és azt a honlapján feltüntetni.

1.2. A Közbeszerzési Terv elkészítéséért a Polgármester felelős.

A Közbeszerzési Tervben rögzíteni kell:

• a tervezett közbeszerzéseket;

• az alkalmazandó eljárásrendet és a közbeszerzési eljárás fajtáját;

• a közbeszerzési eljárás várható megindításának idejét.

1 .3.A Közbeszerzési Tervet, és annak módosításait a Képviselő-testület hagyja jóvá.

1.4. A Közbeszerzési Tervet 5 évig meg kell őrizni.

-8-



2. Előzetes összesitett tájékoztató: a költségvetési év kezdetét követően szükség

szerint előzetes összesített tájékoztató készíthető az uniás értékhatárt elérő vagy

meghaladó különböző közbeszerzési tárgyakról. Az előzetes összesített tájékoztatót

a Közbeszerzési Bírálóbizoüság készíti el. Jóváhagyása a Képviselő-testület

hatásköre.

IV. Közbeszerzési eljárások rendje

1. Közbeszerzési eljárás indításának feltétele

A közbeszerzési eljárás akkor indítható, ha az Önkormányzat rendelkezik a

szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel vagy olyan biztosítékkal, hogy a

teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésére fog állni.

2. Közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje

A közbeszerzési eljárás jogszerűségéért, illetve a különböző eljárási cselekmények

végrehajtásáért az eljárásban közreműködő személyek felelősséggel tartoznak.

3. Eljárás megindítása és dokumentáció elkészítése

A közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha a beszerzéshez a forrás az

Önkormányzat rendelkezésére áll, Európai Unió finanszírozásával és minisztérium

által központi költségvetési támogatásból megvalósuló projektek esetén a pályázat

nyertességéről szóló levél megérkezése, illetve a támogatási szerződés megkötése

után.

4. Az ajánlatok felbontása és elbírálás

4.1. Az ajánlatokralrészvételre jelentkezések beérkezésekor a bontási eljáráson az

Önkormányzat részéről a Polgármester, a kijelölt Közbeszerzési Bírálóbizottság,

valamint a közbeszerzési referens, illetve felelős akkreditált közbeszerzési

szaktanácsadó vehet részt. A bontási jegyzőkönyv elkészítéséért a felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó, illetve a közbeszerzési referens a felelős.

4.2. A bontási jegyzőkönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- az ajánlat felbontásának helyét, idejét,
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- az ajánlatot felbontó személyek nevét,

- az Ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét),

- a számszerűsithető adatokat, amelyek az értékelési szempontok

(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek;

- az ajánlatot felbontók aláírását,

- jelenléti ívet.

4.3. Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyvet a bontástól számított öt napon

belül meg kell küldeni az Ajánlattevőknek. Az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni kell

kizárásáról, ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról vagy az eljárásban való

részvételre, illetve a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának

megállapításáról, valamint ezek indokáról a Képviselő-testület döntését követő

három munkanapon belül.

Az ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyv, valamint a tájékoztatás elküldéséért

a Polgármester felelős.

4.4. Az ajánlatokat a Közbeszerzési Bírálóbizottság értékeli. Ha az

ajánlat/jelentkezés érvénytelen a Közbeszerzési Bírálóbizottság nem értékeli a

bírálati szempontok szerint, azonban a közbeszerzési referens az eljárás

dokumentumaival együtt az érvénytelen ajánlatok/jelentkezések eredeti példányát is

köteles megőrizni, irattárazni.

4.5. A Közbeszerzési Bírálóbizottság a hatályos Kbt. rendelkezéseinek megfelelően

köteles biztosítani az ajánlattevők részére a hiánypótlás lehetőségét. A hiányok

feltárása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A

hiánypótlás elmulasztásából, vagy nem megfelelöségéböl adódó

jogkövetkezményekért, amennyiben az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési

szaktanácsadó vett részt, akkor a tanácsadó, egyebekben a Közbeszerzési

Bírálóbizottság tartozik felelősséggel. A Közbeszerzési Bírálóbizottság a hiánypótlási

eljárásról, annak eredményéről, az eljárást lezáró döntésre vonatkozó

előterjesztésében, Bírálóbizottsági jegyzőkönyvben külön köteles kitérni.

4.6. A Közbeszerzési Bírálóbizottság a bírálati jegyzőkönyvet eljuttatja a Képviselő

testület részére, aki meghozza a közbeszerzési eljárást lezáró döntést.
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5. A szerződés

5.1. A Képviselő-testület döntésének megfelelő ajánlattevővel a szerződés

megkötése a Polgármester feladata.

5.2. A szerződés módosítása a hatályos Kbt.-ben foglaltak fennállása esetén a

Polgármester feladata.

5.3. A szerződés módosításáról szóló tájékoztató elkészíttetéséért és annak

megjelentetéséért a Polgármester felelős.

6. A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése

6.1. A közbeszerzési eljárások rendszeres ellenörzéséről a Képviselő-testület a belső

ellenőr útján gondoskodik.

6.2. Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul,

arról a közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozó Képviselő-testületet haladéktalanul

tájékoztatni kell.

V. Záró rendelkezések

1. Jelen szabályzat Jakabszállás Község Önkormányzata honlapján, a

www.jakabszallas.hu címen közzétételre kerül.

2. Jelen szabályzat 2012. március 01. napján lép hatályba, azzal, hogy

rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett eljárásokban kell alkalmazni.

Hatálybalépésével egyidejűleg a 17/2005. (111.22.) Kt. határozattal elfogadott

Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.

Záradék: Jakabszállás Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2012. (11.27.) számú

határozatával hagyta jóvá.

Módosítását elfogadta:

A 16/2013. (111.25.) számú határozatával, mely 2013. március 25. napján lép

hatályba.

A ../2016. (V.12.) számú határozatával, mely 2016. május 12. napján lép hatályba.
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ELŐTERJESZTÉS

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. május 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárv: A „Beltewleti utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a felhívás, a dokumentáció és
a műszaki leírás jóváhagyása, ajánlattevői kör kiválasztása

Tisztelt Kép riselóttestület!

2016. május 10-én a tárgyi közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a
műszaki leírás tervezetét kézbesítettük a T. Képviselő-testület részére.

A kiküldött anyaghoz képest az alábbi módosításokat javaslom:

Ajánlattételi felhívás 10) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve vonatkozó
jogszabályokra hivatkozás részben a 3,4 és 5 bekezdés az alábbira változik:

Vállalkozó 20% előleget igényelhet előlegbekérő dokumentumon keresztül a munkaterület átvételét
követően. Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, úgy ajánlatkérő azt az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

A szerződés hatálya alatt a nyertes ajánlattevő - előlegigénylés esetén a támogatott rész és a saját
erőből megvalósuló rész tekintetében külön-külön I-l db előlegszámlát köteles kiállílani. A
támogatott rész teljesítése folyamán 50%-os készültségnél 1 db részszám]át és a sikeres átadás-
átvételi eljárást követően 1 db végszámlát nyújthat be. A saját erőből megvalósuló rész tekintetében
a sikeres átadás-átvételi eljárást követően I db végszámlát bocsáthat ki.

Vállalkozó az igénybe vett előleg összegévet a végszámla kiállításakor köteles elszámolni, a
végszámla pénzügyiteg rendezendő összegét az előleg összegével csökkenteni.

Jogszabályi hivatkozás az alúbbira változik:
-2015. évi CXLIII. törvény
- 2003. évi XCII törvény
-2011. évi CXCV. törvény
-2013. évi V. törvény
- 322/20 15. (X.30.) Korm. rendelet.

A kivitelezési szerződéstervezet V.5. és 6. pontját az ajánlattételi felhívás 10) pontja szerint
módosítottuk.

A szerződéstervezetben a stilisztikai, helyesírási, számozási hibákatjavítottuk.
A IX.?. pont 4. felsorolását az alábbiak szerint módosítottuk:
- a beépített anyagok minőségét tanúsító, a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelő magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatokat,
XI. részben a késedelmi és meghiúsulási kötbér alkalmazásának szabályait összhangba hoztuk az
ajánlattételi felhívással.



XII. 1. Pont utolsó mondatát töröltük.

A módosított ajánlattételi felhívás, dokumentáció és műszaki leírás jelen előterjesztés mellékletét

képezi.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a „Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás

ajánlattételi felhívását, dokumentációját és műszaki leírását hagyja jóvá.

Határozati javaslat:
Jakabszállás KözséE Önkormányzata Képviselő-testületének
J2016. (V.12.) határozata
A „Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívás, a

dokumentáció és a műszaki leírás jóváhagyása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Belterületi utak felújítása” tárgyú

közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívást, a dokumentációt és a műszaki leírást az

elöterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A döntés elfogadisához egyszerű többség szükséges.
Határozati Javaslat melléklete: ajánlattételi felhívás, dokumentáció és müszaki leírás

Felkérem továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.

törvény 1 15.* (2) bekezdése alapján határozza meg azt a legalább négy gazdasági szereplőt, akit

ajánlattételre fel kíván kérni.

Határozati iavaslat:
Jakabszállás KölséE Önkormányzata Képviselő-testületének
..12016. (V.12.) határozata
A „Belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattevői kör kiválasztása

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ..Belterületi utak felújítása” tárgyú

közbeszerzési eljárás ajánlattevői körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. GEO ÚT Kft. (székhe]y: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 29.);

2. MED-FORD-RENT Kft. (székhely: 6635 Szegvár, Alkotmány utca 2.);

3. HARMAT-BAU Kft. (székhely: 6725 Szeged, Harmat utca lőj;
4. CSERTŐ-FARM Bt. (székhely: 6078 Jakabszállás, Kölcsey Ferenc utca 16.).

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A döntés elfogadásához egyszerü többség szükséges.

Jakabszállás, 20t6. május 12.

polgármester
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Aj ánlattételi felhívás

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- S telefaxszáma (e-mail):

Név: Jakabszállás Község Önkormányzata
Cím: 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
Címzett: Szabó György Róbert polgármester
Telefon: 761382-145
Fax: 76/581-802
E-mail: hivatal@jakabszallas.hu
Honlap: http://jakabszallas.hu
Ajánlatkérői nyiívántartási szám: AK03395

2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:

A Kbt. 115. szerinti eljárás. tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri
el a neUó százmillió forintot, valamint a beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló
projekttel kapcsolatos. Az eljárásban tárgyalás tartására nem kerül sor.

3) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Jakabszállási belterületi utcák felújítása a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki
leírás és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások
betartásával.
Mennyiségi adatok:
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatásából a következő belterületi utak felújítása:

- Kun utca egy része (hrsz: 99, hossz: 360 fm),
- Templom utca egy része (hrsz: 467, hossz: 160 fm),
- Móricz Zsigmond utca (hrsz: 500, hossz: 370 fm),
- a Béke S a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca L (hrsz: 371,416, hossz: 162 fm),
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca IL Tavasz utca és a vasút közti

része (hrsz: 381, hossz: 79 fm),
- az Ovoda utca (hrsz: 290,3 16, hossz: 201 fm)
- Tavasz utca egy része (hrsz: 345. hossz: 842 fm).

Saját forrásból az alábbi belterületi utcák felújítása:
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti

része (hrsz: 401.);
- Jókai utca (hrsz: 242., 68.);
- Zrínyi utca (hrsz: 247.).

CPV: 45233223-8

4) A teljesítés helye:

Jakabszállás belterülete
NUTS-kód: HU33 I

5) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
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Az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú
ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot
tartalmaz.

6) A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgya és jellege lehetővé teszik-e a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattételt. A beszerzés tárgyának homogén, egynemű volta nem teszi
gazdaságilag értelmezhetővé részajánlat tétel lehetőségét.
Az egy építési beruházás szerződésének részekre bontása várhatóan negatívan hatna az építési
beruházás megvalósításának minőségére (különösen a nyertes ajánlattevők eltérő érdekeire,
egymás — szándéktól független - akadályoztatására és a felelősség jogszerűtlen áthárítására
figyelemmel), valamint ajánlatkérőt indokolatlanul jelentős nehézség terhelné az egyes részek
szerződései teljesítéseinek összehangolása okán.

7) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatásra kerül:

Átalányáras kivitelezési szerződés.

8) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítési határidő értékelési szempontot képez.

9) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítékok:

- Jótállási kötelezettség, amely értékelési szempontot képez.
- Késedelmi kötbér: az ajánlattevőnek felróható késedelem esetén az eredménytelenül eltelt
teljesítési határidőt követő minden késedelemmel érintett nap után a késedelemmel érintett
feladatra eső nettó vállalkozási díj 1%-a, de összesen maximum 15%-a.
- Meghiúsulási kötbér: az ajánlattevőnek felróható meghiúsulás esetén az érintett feladatra eső
nettó vállalkozási díj 15%-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés-tervezet
tartalmazza.

10) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

A szerződésben foglalt ellenérték megfizetésére a számla vonatkozásában az aláírt teljesítési
igazolás és a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor banki átutalással, a Kbt.
135.* (l)-(3) és (5)-(6) bekezdése, aPtk. 6:130. (1)-(2) bekezdése, illetve az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével.

60 napot meghaladó kivitelezés esetén a nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. (7) bekezdésének
megfelelően kérheti a szerződésben foglalt — tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított — 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését. Amennyiben a nyertes
ajánlattevő előleget igényel, Úgy ajánlatkérő azt a 322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 30. -ban
foglaltaknak megfelelően az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.
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A szerződés hatálya alatt a nyertes ajánlattevő - elölegigénylés esetén t előlegszámlát és - 1 db
számlát a támogatott rész és 1 db számlát a saját erőből megvalósuló rész tekintetében (sikeres
átadás-átvételi eljárást követően) bocsáthat ki.

Az e]őleg elszámolására a nyertes ajánlattevő által kibocsátott első számlúban beszámítással
kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen
személyiséggel nem rendelkező szervezettel. illetve
teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely
szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a
CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.

A részletes finanszírozási és fizetési feltételeket a szerződés-tervezet
Jogszabályi hivatkozás:
-2015. évi CXLIII. törvény
- 2003. évi XCII törvény
- 2007. évi CXX VII. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
-2013. évi V. törvény
- 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet

11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás

41. * (6) bekezdésére figyelemmel a
szerződés olyan jogi személlyel, Jogi

a létrejött szerzödés alapján nem
szervezet nem minősül átlátható

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi

tartalmazza.

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62. (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró
okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. * (1) bekezdés alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki
u) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
h) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. * (1)
bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 32 1/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. * i) pont
ib) alpontja és a 10. * g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. * (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben
az alkaLmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplök vonatkozásában
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A nyilatkozatok kiállításának dátuma
megkü]désének napja.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. * (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására
ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. * szerinti —

korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált — egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
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információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Azokban az esetekben, amelyekben a 32t/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. -ban és a 36. *-
ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke — figyelemmel a 30. *-ban és a
39. *-ban foglaltakra — bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok
hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.

A Kbt. 64. * (2) bekezdés ás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. * (3) bekezdés alapján, ha
az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. * (1) bekezdése a), c)—e), g)—p) pontjai, a Kbt. 62.
(2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek
a Kbt. 64. *-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. * (4) bekezdése szerinti — vagy bírósági felülvizsgálat esetén
abíróság Kbt. 188. * (5) bekezdése szerinti—jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind
a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását nyilatkozaton feltüntetni. A
nyilatkozathoz a Hatóság Kbt. 188. * (4) bekezdése szerinti — vagy bírósági felülvizsgálat
esetén a bíróság Kbt. 188. (5) bekezdése szerinti —jogerős határozatát is csatolni kell.

12) Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok;

Pénzü2yi ás gazdasági alkalmassági követelmények:
Alkalmas az ajánlattevő, ha
Pl. az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját megelőző három lezárt üzleti év
tekintetében a mérleg szerinti eredménye legfeljebb egy évben volt negatív.

Igazolási mód:

Pl. Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját megelőző három lezárt
üzleti év tekintetében, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása a kiegészítő
melléklet nélkül a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (1) bekezdés b) pontja alapján.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját megelőző három lezárt
pénzügyi évére vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, a 32t/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. (2)
bekezdése alapján akkor is alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(építőipari kivitelezés) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele eléri
vagy meghaladja a 15 millió Ft értéket. Ebben az esetben az alkalmasság az árbevételről szóló
nyilatkozattal igazolható.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország Joga nem írja elő beszámoló
közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének
időpontját megelőző három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 19. * (1) bekezdés b) pont).

A 32 1/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. * (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő a
32l/20t5. (X.30.) Korm. rendelet 19. * (1) b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az
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e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal Vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan Jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. * (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplökre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közüLük egy felel meg.

Az együttes megfelelés a Pl. pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében
akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell
felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a Pl. pontban
előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

A Kbt. 65. * (7) bekezdése az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más Szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat Jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. * (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. *-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történö megfeleLést.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. * (6) bekezdés alapján építési beruházás közbeszerzése
esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara váLlalkozó kiviteLezői névjegyzékében
megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (1) bekezdés előírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum
elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. * (7) bekezdés alapján azokban az esetekben,
amelyekben a 28. *-ban és a 36. *-ban meghatározott minősített ajánlartevök hivatalos jegyzéke
— figyelemmel a 30. *-ban és a 39. *-ban foglaltakra — bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági kővetelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
is köteles az ajánlatkérő elfogadni az 19. (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok
helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. * (7) bekezdés alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó
alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. * (4)-(7) bekezdésének alkalmazására:

A Pt. alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt
szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények
előzetes ellenőrzésére elfogadja a nyilatkozatot.

A fent ismertetett Pl. alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag
az ajánlatkérő Kbt. 69. * (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

13) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok:

Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények:

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik
Ml. az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben legalább 1 db, legalább
nettó 15 millió Ft értékben teljesített, befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), útépítés
és/vagy útfelújítás tárgyú referenciával.

A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.

Igazolási mód:

Ml. Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év építési beruházásainak
ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2!. * (2) bekezdés a) pont alapján. Az
alkalmasságot a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 22. * (3) bekezdés alapján. Az igazolásban meg kel! adni legalább a
szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége), a szerződés
tárgyát és mennyiségét olyan résztelességgel, hogy alkalmassági követelménynek való
megfelelés minden kétséget kizáró módon megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó
összegét, a teljesítés idejét (év, hónap, nap) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkora referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget és
az ahhoz kapcsolódó tárgyat.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. * (9) bekezdés
figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. * (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás — a teljesítés
oszthatatlansága miatt — nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, Úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni,
feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt,
és az igazolást benyújtó ajánlattevö vagy részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya
elérte a 15%-ot.
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Ha ajánlattevő az építési beruházást közös ajánlattevőként teljesítette, akkor a
referenciaigazolásnak referencia-nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a teljesítés a közös
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt-e, és az igazolást benyújtó
ajánlattevő által végzett teljesítés aránya hány 7v volt.

A Kbt. 65. * (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy Felel meg.

A Kbt. 65. * (7) bekezdése az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet Vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az ajáníattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevö ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni ke]l a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak
akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az
építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. * (2) bekezdés alapján építési beruházás közbeszerzése
esetén, fia a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjeLenített, 21. * (2) bekezdés előírásainak megfeLelő dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles
elfogadni az ajánlatkérő a 21. * (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdés alapján, azokban az esetekben,
amelyekben a 28. *-ban és a 36. *-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
— figyelemmel a 30. *-ban és a 39. *-ban foglaltakra is — bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhetö hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. * (l)—(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok
helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy kü]ön nyilatkozatban egyértelműen
jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum
pontos helyét, elérhetöségét.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. (4)-(7) bekezdésének alkalmazására:

Az Ml. alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a gazdasági szereplönek
nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt
szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények
előzetes ellenőrzésére elfogadja a nyilatkozatot.
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A fent ismertetett Ml. alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása
kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. * (4) bekezdése szerinti felkérése eseén szükséges.

14) A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, ‚jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezéssel
kapcsolatos alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási módok:

Nincs előírás.

15) Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja szerinti
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján választja ki a következő
értékelési szempontok alkalmazásával:

Értékelési szempont Súlyszám

I. Ajánlati ár (nettó Ft) 5
2. Teljesítési határidő (nap) 3
3. Garanciaidő hossza (hónap; min. 36, max. 60 hónap) 2

A Kbt. 76. * (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén az ajánlatok értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10

A Kbt. 76. (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az érékelés módszere az 1. és 2. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, azaz az
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a
többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem
pontszámát az alábbi képlettel számolja:

p
= Ajgj0j,;,

—P
miii ) +

HiflA

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pniax: a pontskála felső határa
P11: a pontskála alsó határa

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgátt: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az értékelés módszere a 3. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a
többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem
pontszámát az alábbi képlettel számolja:

= A11,
(nax Pmn ) +

nin

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pniax: a pontskála felső határa

‚O



a pontskála alsó határa
Alcgjohh: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A75í: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott szemponthoz tartozó
súlyszámmal felszorzásra. majd az Így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként
összeadásra kerülnek. Osszességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek a súlyozás után
számított összpontszáma a legmagasabb.

Ajánlatkérő az értékeket két tizedes-jegyre kerekítve számítja.

16) Az ajánlattétel nyelve. a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az
ajánlat:

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén
az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 47. (2) bekezdés szerinti felelős fordítást elfogadja. A lefordított anyagot
a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell
ellátnia:,,A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében
megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.” A fordítás tartalmának helyességéért
az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. Az ajánlatkérő nem köteles
az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli,
hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny
tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása
közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie
kell.
Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg két nyelven (idegen és magyar) készült nyilatkozatokat,
iratokat, igazolásokat is.

17) Az ajánlattételi határidő:

2016

18) Az ajánlat benyújtásának címe:

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal, 6078 Jakabszállás. Petőfl Sándor u. 14.

19) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak

Hely: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal (6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.),
tárgyaLóterem

Idő: 2016

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre joosu1t személyek, valamint további információk a
bontásról: A Kbt. 68. * (3-4) és (6) bekezdései szerint.

20) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

60 nap.



21) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információk:

Nincs ajánlati biztosíték.

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

A közbeszerzés nem európai uniós támogatásból valósul meg.

23) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy:

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg
a nyertes ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

24) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye:

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében elkészítette a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó útmutatót, az igazolások és nyilatkozatok jegyzékét, a gazdasági szereplők által
benyújtandó dokumentumok mintáit, a részletes műszaki leírást, valamint a szerződéstervezetet
(továbbiakban együttesen egyéb közbeszerzési dokumentumok).

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg, közvetlenül,
korlátlanul, teljes körűen, és térítésmentesen kerülnek megküldésre elektronikus úton (e-mail)
az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.

25) További információ a következő elérhetőségeken szerezhető be:

Név: Magistratum-S Kft
Cím: 7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4.
Címzett: Tóth Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: 20/421-8521
Fax: 76/322-727
E-mail: magistratum.tothcsaba@gmail.com

26) Egyéb információk:

1. A közbeszerzésben keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

2. Az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevö ajánlatát bármilyen feltételhez köti.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. * (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy

költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 81. * (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését

követően végzi el.
5. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.* (2) és

(4) bekezdés szerint.
6. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban a Kbt. 66.* (6) bekezdés szerint

meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
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b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat Vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

7. A Kbt. 138. * (3) bekezdése alapján felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy anyertes
ajánlattevő legkésőbb a szerzödés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és
— ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg — a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajáníattevö a szerződés teljesítésének időtartama
alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítéshe bevonni kívánt alvállalkozót
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

8. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében nyilatkozatot szükséges csatolni a
dokumentációban meghatározott tartalommal. A nyilatkozat helyett csatolható a közös
ajánlattevők között létrejött megállapodás, előszerződés, egyéb előzetes
kötelezettségvállalás.

9. Az Ajánlatkérőnek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőkkel való kapcsolattartása a
közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattevő nyilatkozatban megjelölt
képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során
keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően (p1. hiánypótlási felhívás, indokolás
kérés, stb.) kizárólag a közös ajánlattevők által megjelölt kapcsolattanónak küldi meg.

10. Amennyiben az ajánlattevö, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében
igénybe vett más szervezet az ajánlatban — átalakulásra hivatkozással —jogelődje bármely
adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit
bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban.

11. A Kbt. 65. * (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként — a
jogelöd Kbt. 65. (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül — maga lenne jogosult, ha ajogelöd
gazdasági szereplő tekintetében jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott valamely kizáró
ok fennáll, vagy — ha ajogelőd megszűnt — megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. * szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a
jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró
okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

12. A nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontjában foglalt
feltételeknek történő megfeleléséről. A nyilatkozat aláírásának megtagadását ajánlatkérő a
szerződéskötéstöl való visszalépésnek tekinti.

13. A nyertes ajánlattevöként szerződő fél köteles — legkésőbb a szerződéskötés időpontjára —

építési felelösségbiztosítási szerződést kötni Vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni a következők szerint: a felelősségbiztosítás éves kártérítési limitje min. 30
millió Forint, a káronkénti kártérítési limit pedig min. 5 millió Forint. Az ajánlatban
felelősségbiztosítás meglétének igazolni kell, vagy nyilatkozatot kell benyújtani arról,
hogy nyertesség esetén az ajánlattevő felelősségbiztosítást köt.

14. Az ajánlatban esetlegesen szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál
ajánlatkérő, referenciák esetében az azok teljesítésekor, a mérleg szerinti eredményre
vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján, egyéb esetekben az ajánlattételi
felhívás megküldése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat alkalmazza. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank
nem jegyez, az adott devizúra az ajánlattevő saját központi bankja által a teljesítés napján
érvényes árfolyam az irányadó. Ebben az esetben az ajánlattevőnek az alkalmazott
átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatban akként, hogy feltünteti az általa
irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak
megfelelő értéket és devizát.
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15. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó Vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő Valamely a felhívásban Vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett
a Kbt. 69. * (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. (11)
bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes,
elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Nem magyar nyelvű
nyilvántartás esetén Ajánlatkérö kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordításának benyúj tását.

16. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a műszaki dokumentációt
előzetesen felülvizsgálta, kivitelezésre alkalmasnak találta, ajánlattevő az abban található
mennyiségi kimutatásokat ellenőrizte, a későbbiekben felmerülő többletmunkákért
többletköltséget nem számol el.

Ii. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy ajánlata tartalmaz-e
üzleti titkot. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. alapján az ajánlatában elkülönített
módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy
erről nyilatkoznia kell ajánlatában, illetve indoklást köteles csatolnia, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevök
figyelmét a Kbt. 73. (1) bekezdés fl pontjában foglaltakra.

18. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
- előlapot,
- felolvasólapot a Kbt. 68. * (4) bekezdés szerinti tartalommal,
- tartalomjegyzéket, amely a lapszámokat tartalmazza,
- az ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
esetében a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében tett nyilatkozatát,
- az ajánlattevő, továbbá a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatban
szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) képviseleti jogosultságának igazolása céljából
a nyilatkozatot aláíró személyek aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját, illetve az
ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a 1952. évi 111. tv. (Pp.) 196. * (1) bekezdése
szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatban megjelölt ajánlattevő,
vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy nem tartozik a 2013. évi
V. törvény Harmadik része hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik
cégkivonattal/cégmásolattal egyenértékű dokumentummal (amely dokumentum igazolja
az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha ajánlattevő az ajánlathoz olyan ügyvéd által
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol, amelyen szerepel
ezen szervezet vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy
egyértelműen beazonosítható legyen az ajánlat keretében nyilatkozatot tevő aláíró
jogosultsága.
- amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a Cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a Cégbíróság
által megküldött igazolást egyszerű másolatban,
- az ajánlattevő cégszerüen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus
formában benyújtott ajánlat mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal,
- ajánlattevő árazott költségvetést és műszaki ütemtervet tartalmazó szakmai ajánlatát a
dokumentáció szerinti tartalommal.

19. Az ajánlatba önkéntesen, Ajánlatkérő vagy jogszabály által elő nem írt módon (a Kbt. 57.
* (1) bekezdés b) szerinti jegyzéken nem szereplő) az ajánlatbabecsatolt bármilyen további
dokumentum tartalmát az ajánlatkérő nem vizsgálja és ezen dokumentumokat nem tekinti
az ajánlat részének.

20. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. * szerint biztosítja.
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21. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel). ha öt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, köthet szerződést.

22. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt
terheli.

23 ‚A Kbt. 47. * (2) bekezdés alapján a dokumentumok — ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik — egyszerű másolatban is benyújthatók. A Kbt. 66. * (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani.

24 .Az ajánlatot 1 db eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, zárt kötésben kell, lezárt
csomagolásban benyújtani. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf
formátumban beszkennelve, az árazott költségvetést pedig ezen felu .xls vagy *.xlsx
formátumban, 1 példányban, elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive, SD-kártya
stb.) is be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Eltérés esetén az eredeti
jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. A
csomagolásra rá kell írni: „Belterületi utcák felújítása”, valamint azt, hogy „Felbontani
kizárólag az eljárást megindító felhívásban meghatározott határidő Lejártakor szabad.” A
személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidön
belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor
kerül. A postán feladott ajánlatokat az ajúnlarkérő csak akkor tekinti ajúnlattételi határidőn
belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor
kerül. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlatrevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás)
nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal
felelösséget az ajánlat elirányításáért Vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő
továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak.
Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi
határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.

25. Az ajánlat oldalait számozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak)
nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (Pl.
egyes oldalaknál a/A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok
helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.

26. Az ajánlatban lévő minden — az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített —

dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerűen kell aláírnia az erre jogosult személynek.
27. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak

végre (az oldalszámozás kivételével), az adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a módosírásnál is kézjeggyel kell ellátni.

28. A Kbt. 115. * (4) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag az ajúnlattételre felhívott
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
ajánlattételi felhívást.

29. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevök figyelmét arra, hogy az eljárás során ajánlattevök
joghatályos kommunikációt ajánlatkérövel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől
eltérő úton történő kommunikációt ajúnlatkérő figyelmen kívül hagy.

30. Az ajánlattevők az ajánlatok bontását megelőzően írásban kiegészítő tájékoztatásért
fordulhatnak az ajánlatkérőhőz. Az írásban feltett kérdéseket e-mailen (e-mail:
magistratum.tothcsaba@gmail.com) szerkeszthető formátumban (*.doc, vagy *.docx) is
meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást
a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejárta előtt három nappal adja meg. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a
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válaszadási határidőt megelőző második napnál később nyújtották be, ajánlatkérő
fenntartja annak jogát, hogy a Kbt. 114. (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban a
kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg, ha úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Ha ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy
a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az
előzőekben meghatározott ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. * (3) bekezdésében
foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A
kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a
megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő
által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és
az ajánlatkérőnek jelezni. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni
legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve,
levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím. Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget azért, ha a gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja
meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal
Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére. A kiegészítő
tájékoztatás során adott válaszokat ajánlatkérő (faxon vagy e-mailen) megküldi
valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére.

31. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
a P. I., M. 1. alkalmassági követelmény tekintetében.

32. Ajánlatkérő döntéseiről, az eljárás eredményéről a Kbt. 79. szerint tájékoztat.
33. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül. A meghatalmazás elmaradását ajánlatkérő a szerződéstől
való visszalépésnek tekinti.

34. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.

35. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kivitelezés megvalósulása (pi. előállítás,
szállítás, hulladékká válás) során keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és a
környezetet legkevésbé terhelő, az erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát választja
ki.

36. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kivitelezés során környezeti szempontokat
alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.

37. Amennyiben az ajánlatkérő az áhala lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (a
továbbiakban: Tpvt.) 11. *-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke
szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a
Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelzéssel él a Gazdasági
Versenyhivatal felé.

38. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban, valamit az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészíteni és benyújtani. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 32 1/2015. (X.30.) Korm.
rendelet, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet, illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai
irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt
eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

I6



27) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
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Útmutató

IS



Tisztelt Ajánlattevő!

A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a közbeszerzési
eljárásban a kőzbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint
az ajánlattételi felhívás előírásainak megfelelő ajánlat összeállításához. Kérjük, hogy
ajánlatának összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át az ajánlattételi
felhívásban és ajelen dokumentációban foglaltakat.

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattéteL elősegítése érdekében elkészítette a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó
• útmutatót.
• a gazdasági szereplők által benyújtandó igazolások- és nyilatkozatok mintáit,
• a közbeszerzés eljárás műszaki leírását,
• valamint a szerződés-tervezetet
(továbbiakban együttesen egyéb közbeszerzési dokumentumok).

1. Általános előírások

Az útmutató kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat,
nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit tartalmazza. A közbeszerzési
dokumentumokban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban foglaltakat nem ismétli meg. Az
ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő által megadott
összes követelményt, kikötést és előírást. Ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri ajelen
közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyarjog
előírásait.

Az ajánlattevő köteles ellenörizni, hogy az átvett felhívás és egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmában megfelel-e a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely
eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt
elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a
tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető.

Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt
beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy
hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.

Amennyiben az ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
nem egyértelműek, az ajánlattevő kötelessége kiegészítő tájékoztatásért fordulni ajánlatkéröhöz
az egyértelmüség biztosítására. Amennyiben az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak és az ajánlattételi felhívásban foglaltak egymásnak ellentmondanak az ajánlattételi
felhívásban foglaltak az irányadóak.

Ajánlatkérő felhfvja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. alábbi előírásaira:

A Kbt. 36. * (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban -

részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében —

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. * (7)
bekezdés].

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevö által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
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a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy

alapanyag eladój át,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég Vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, Vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását
kínálja.

A Kbt. 138. (1) bekezdés alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes
ajánlattevőként szerződő Félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Tekintettel
arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, így az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének
arányát. A teljesítésben részt vevő alválialkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át
meghaladó mértékben további közremüködőt.

A 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 27. * (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő Vagy a nevében
eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai
alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt.
138. * (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

2. Közös ajánlattétel

Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők nyilatkozata, vagy megállapodása, vagy a közös
ajánlattevők között létrejött előszerzödés, vagy egyéb előzetes kötelezettségvállalása legalább
az alábbiakat keLl, hogy tartalmazza:

• a közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra jogosultjainak megnevezését,

• a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, továbbá, hogy a közös
ajánlattevők megállapodása mire irányul (az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés),

• közös ajánlattevök képviselőjének megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül
jogosult valamennyi közös ajánlattevöt képviselni a közbeszerzési eljárásban és az annak
eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítése során,

• tartalmazza a közös ajánlattevők képviseletében tettjognyilatkozatokkal kapcsolatos aláírási
mód ismertetését,

• a közös ajánlattevők közötti tervezett feladatmegosztás ismertetését.

• a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért,

• valamennyi közös ajánlattevö cégszerü aláírását.

A dokumentumnak legalább az ajánlatra vonatkozó ajánlati kötöttség időtartamára kell
érvényesnek Lennie.

A benyújtott dokumentum akkor alkalmas az ajánlatkérő által előírt joghatás kiváltására, ha az
legalább a benyújtás napjától érvényes és hatályos, hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

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

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a
felolvasólapon Úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a
megküldött értesítések a címzett oldalán nemjutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai
ok, szabadság stb.). A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást
írásban keLl az ajánlatkérőnek bejelenteni. Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of
office” / „házon kívüV üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok
módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni). Az ajánlatkérő kizáró]ag a nyilatkozat
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező
változást figyelembe Venni.

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon benyújtott bármilyen
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:

• az ajánlattevő cégjegvzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy
• közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodása szerinti képviselőjének;
vagy
• az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy

aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérö részére.

A kiegészítő tájékoztatás kérésére ez az előírás nem vonatkozik, ott a jelen dokumentációban
foglalt egyéb rendelkezések az irányadóak.

4. A dokumentáció bizalmas jellege

A közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használhatók fel, azok
tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közöíhető olyan személyekkel,
akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a közbeszerzési
dokumentumokat, sem annak részeit Vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az
abban leírt közbeszerzés céljára. A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatók és
nem tehetők közzé.

5. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen egyéb közbeszerzési dokumentumban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott
kérdésekben az alábbi, vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók:

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
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322/20 15. (X. 30.) Korm. rendelet Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

321/20t5. (X. 30.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

19 1/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

6. Értékelési szempontok

6.1. Ajánlati ár (nettó Ft)

A felolvasólapon a beárazott költségvetés nettó összesen sorában szereplő összeget kell
feltüntetni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés megvalósításával kapcsolatban
felmerülő összes költséget.

6.2. Teljesítési határidő (naptári nap)

A teljesítési határidőt naptári napban, egész számmal kell megadni.

6.3. Garancialdő (hónap, min. 36, max. 60 hónap)

A jótállási időt hónapban kell megadni. Kezdő időponja a szerződésszerű teljesítést követő
első nap. A jótállási idő értékelési szempont esetében ajánlatkérő 60 hónapban állapítja meg az
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint 36 hónapban határozza
meg azon elvárását, melynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet.

7. Az ajánlatok értékelésének és elbírálásának menete

A Kbt. 69. -a alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az
ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági
követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatot elfogadni, valamint az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-
72. * szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő élt a Kbt. 81. (4) bekezdésben foglalt lehetőséggel, csak a
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő — és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő —

tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség
esetén a 72. * szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség
miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép
és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő élt a Kbt. 81. * (5) bekezdésben foglalt lehetőséggel, csak az
értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a 69. * rendelkezéseit
megfelelően alkalmazza, tehát a bírálat során az összegezésben megnevezett nyertes — és a
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő — ajánlattevő ajánlatának érvényességét az
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eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó
igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatevöt — Vagy döntése alapján az
értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is
— öt munkanapos határidő tüzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az
ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Amennyiben az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő
nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően
nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is. ha az igazolás nem támasztja alá az előzetes
ellenörzés során benyújtott nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), Ajánlatkérő ezen
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.

A Kbt. 69. * (11) bekezdése valamint a 32l/20]5. Korm. rendelet I. * (3) bekezdése a]apján az
aján]atkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok vonatkozásában igazolás
benyújtását, amelyek vonatkozásában az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában
működö, — az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként
feltüntetett — ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz
vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A
magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön
jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására
alkalmas nyilvántartásnak.

S. A hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktöl

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevö számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalihának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást fog kérni.

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül küldi meg az ajánlattevők részére,
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhivásban a pótlandó hiányokat.

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására — a
felszólításban, illetve értesítésben megjelölt — határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat
olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók.

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, az
egyéb közbeszerzési dokumentumok vagy ajogszabályok előírásainak.

9. Formai követelmények

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a következőkben meghatározott
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
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Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen legalább a következő információkat kell feltüntetni:
• az ajánlattevő neve és címe
• beszerzés tárgyának megnevezése

Az ajánlat második lapja a felolvasólap, ezt követi a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal
tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi
dokumentum.

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon, az ott
megjelölt formátumban és példányszámban kell benyújtani.

Az ajánlatkérő az oldalszámozást akkor tekinti megfelelőnek, ha a tartalomjegyzék segítségével
az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet
hivatkozni.

A Kbt. 57. * (1) bekezdés b) pont szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. A jegyzék
minden eleme esetében alkalmazandó, hogy a hamis adatot tartalmazó dokumentum hamis
nyilatkozatnak minősül.
Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként igazolás-, ill.
nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A Kbt. 57. * (1) bekezdés b) pont
alapján az igazolás-és nyilatkozatminták alkalmazása javasolt, de nem kötelező, ugyanakkora
minták szerint elvárt tartalmú nyilatkozatokat szükséges benyújtani (a nyilatkozatmintában
szereplő, megadandó adatokat teljes körűen tartalmazó). Minden — az ajánlattételi felhívásban,
és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Kbt-ben előírt — igazolást,
nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást jelen
dokumentum nem tartalmaz.

Megnevezés Iratminta
Előlap „A”
Felolvasó lap „B”
Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza „C”
Nyilatkozat üzleti titokra vonatkozóan
Ajánlattevői nyilatkozat „E”
Nyilatkozat öntisztázás tekintetében
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. * (4) bekezdése szerinti — vagy bírósági
felülvizsgálat esetén a bíróság a Kbt. 188. (5) bekezdése szerinti —jogerős
határozata
Adott esetben, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait „F”
rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata
Adott esetben, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött szerződés vagy előszerződés
Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a Cégbírósághoz
benyújtott_változásbejegyzési_kérelem
Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a Cégbíróság által
megküldött igazolás
Aláírási címpéldány, aláírás-minta vagy aláírás ellenőrzésére szolgáló
dokumentum
Az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén meghatalmazás
Ajánlattevő nyilatkozata a műszaki dokumentáció teljességéről „G”
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Megnevezés Iratminta
Nyilatkozat egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűségről „FI”
Egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség igazolására szolgáló
dokumentumok
Szakmai ajánlat, me]y tartalmazza:

a) a beárazott költségvetést
1”b) a műszaki ütemtenet és a teljesítési határidőt

c) a vállalt jótállás idötartamát.
Adott esetben a jogutódlús tényét, körülményeit bizonyító cégiratok egyszerű
másolatban
Adott esetben a különböző devizák átszámítására alkalmazott árfolyam és az
átszámítás ismertetése

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvü irat kerül becsatolásra. a vonatkozó fordítást — az

ajánlati felhívásban meghatározott módon — az idegen nyelvű irat mögé kell becsatolni.

10. Üzleti titok

A Kbt.44. * alapján:

Az ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. * szerinti indokolásban elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. *] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja,
hogy az adott információ Vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat. adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére Vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre. taiiúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve
a leírásnak azt ajól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. * (1)
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44.
(3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak Vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül,
de az ezek alapjául szolgáló — a Kbt. 44. * (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó —
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részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.

Ha ajánlattevő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. *
(l)—(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

11. A szakmai ajánlat tartalma

11.1 Beárazott költségvetés

Az ajánlattevőnek az ajánlati árát (átalánydíjat) úgy kell kialakítania, hogy az fedezetet nyújtson
az alábbi feladatok elvégzése során (adott esetben) felmerülő valamennyi költségére:

• bontási munkák,
• az építési hulladék és a visszaépítésre nem kerülő egyéb elemek elszállítása,
• a megvalósítás minden előkészítő és felvonulási munkája,

a közterület foglalása,
a munkaterület átvétele,
a teljes kivitelezés,
a műszaki és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítása,

• a kivitelezés folyamán esetlegesen okozott károk helyreállítása.

Az érvényes ajánlattétel egyik feltétele, hogy ajánlattevő az ajánlatához csatolja a műszaki
tervdokumentáció részét képező, ajánlattevö által teljes körűen beárazott részletes
költségvetést.

A beárazott költségvetések képezik az alapját annak, hogy az egyes ajánlatok
összehasonlíthatóvá váljanak, hiszen ezek összevetése alapján állapítható meg, hogy az egyes
ajánlatok valóban Ugyanazon műszaki tartalomra vonatkozó ajánlatot tartalmaznak-e.

Ennek megfelelően Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők az árazott költségvetés benyújtásakor
a jelen ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás felépítésén,
számozásán, az egyes költségvetési tételek szövegén, tartalmán nem változtathatnak. A
rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetési kiírás tartalmának bármilyen módosítása az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentáció részét
képező árazatlan költségvetési kiírást kell beárazniuk és benyújtaniuk.

A költségvetési tételben szereplő esetleges gyártmányra, eredetre, típusú dologra való
hivatkozás esetében ajánlattevő abban az esetben módosíthat a költségvetési tétel szövegén, ha
más, egyenértékű eredetre, típusú dologra kíván ajánlatot tenni. A módosítás ebben az esetben
is csak a megajánlott más anyag, termék megajánlásához szükséges mértékben módosulhat.

Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattal benyújtott árazott költségvetés eltér az ajánlati
dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás felépítésétől, számozásától,
ajánlattevő a költségvetési tételek szövegén — az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően —

változtat vagy valamely költségvetési tételt nem áraz be.

Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti, hogy mit nem tekint „nem jelentős, egyedi részletkérdésre
vonatkozó” hibának a Kbt. 71. * (8) bekezdés b) alkalmazása tekintetében, és ennek alapján
ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés
alkalmazása nélkül is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után:

a) a kiadott árazatlan költségvetésben bármelyik költségvetési sorhoz (tételhez) tartozó
mennyiségi adat átírása,

b) bármelyik költségvetési sor (tétel) nem szerepeltetése vagy plusz költségvetési sor (tétel)
szerepeltetése a költségvetésben.
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11.2 Műszaki ütemterv

Ajánlattevő köteles a szakmai ajánlatában megadni az általa vállalt teljesítési határidőt.

Ajánlattevő köteles — a szakmai ajánlat részeként — a műszaki ütemtervet benyújtani.
A műszaki ütemterv ajánlarban való benyújtása az érvényes ajánlat feltétele.

A műszaki ütemtervnek összhangban kell lennie az ajánlattevö által megajánlott teljesítési
határidövel. Ajánlatkérő csak a müszaki ütemtervben szereplő, az egyes ütemekhez tartozó
megvalósítási határidők összesítésével meghatározott, és az ajánlattevő által vállalt teljesítési
határidőt- mint 2. számú értékelési szempontot - értékeli.
Ajánlattevő köteles elkészíteni és ajánlatában benyújtani az ajánlattételi felhívásban és az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban felsorolt valamennyi feladat elvégzésére vonatkozó műszaki
sávos ütemtervet. Az ütemtervnek napi bontásban tartalmaznia kell az egyes feladatok
elvégzésének tervezett időpontját, a munkafolyamatokat és mellérendelt megvalósulási időket.

Az ajánlattevő által elkészített ütemtervet ajúnlatkérő nem értékeli, így az nem befolyásolja az
ajánlatok sorrendjét, de ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ütemterv mennyire reális, hogy az
ajánlattevő mennyire látja át a feladat súlyát és bonyolultságát.

12. Tájékoztatás a Kbt. 73. * (5) bekezdés szerint

A Kbt. 73. (5) bekezdésének megfelelően tájékoztatásként azoknak a szervezeteknek a neve,
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bekezdés szerinti azon
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg
kell felelni.

Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Tel.: (l)-795-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
További információ a www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszierium honlapon

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
http://www.mbfkhu
cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel: 1/301-2900
Fax.: 1/301-2903
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.mbfb.bu honlapon

Nemzeti Adó-és Vámhivatal
http://www.nav.gov.hu
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: 1/428-5100
Fax: 1/428-5509
A területileg illetékes szervezetek elérhetösége a www.nav.gov.hu honiapon
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.vm.gov.hu honlapon

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
http://www.antsz.hu
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián űt 2-6.
Tel.: 1/476-1100
Fax: 1/476-1390
A területileg illetékes szervezetek elérhetösége a www.antsz.hu honlapon
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Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
htlp://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Tel.: 1/224-91-00
Fax: 1/224-92-62
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www. orszagoszoldhatosag.gov.hu honlapon
megtalálható.

Egyenlő Bánásmód Hatóság
www.egyenlobanasmod.hu
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 06-1-795-2975
Zöldszám: 06 80 203 939
Fax: 06-1-795-0760
Postaflók: 1539 Budapest, PL 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.egyenlobanasmod.hu honlapon
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Közbeszerzési műszaki leírás

29



1. Műszaki leírás

Jakabszállás Község Önkormányzata belterületi útjainak felújításához
Előzmények:
Jakabszállás Község Onkormányzata 44.000.000,- Ft támogatást nyert el az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására a következő belterületi utak felújítására:

— Kun utca egy része (hrsz: 99, hossz: 360 fm),
— Templom utca egy része (hrsz: 467, hossz: 160 fm),
— Móricz Zsigmond utca (hrsz: 500, hossz: 370 fm),
— a Béke és a Tavasz utca közli névtelen összekötő utca I. (hrsz: 371,416, hossz: 162 fm),
— a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. Tavasz utca és a vasút közti

része (hrsz: 381, hossz: 79 fm),
— az Óvoda utca (hrsz: 290,316, hossz: 201 fm) és a
— Tavasz utca egy része (hrsz: 345, hossz: 842 fm).

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy saját forrásból az
alábbi belterületi utakat is felújítja:

- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti
része (hrsz: 401.);

- Jókai utca (hrsz: 242., 68.);
- Zrínyi utca (hrsz: 247.).

A felsorolt utakat még a rendszerváltás előtt látták el szilárd burkolattal, mely ma már
elavultnak számító technológiával készült. A természetes elhasználódás következtében az átlag
4,0 m széles belterületi utakon a burkolat felülete kikátyúsodott, repedezett, töredezett, néhol a
burkolat is hiányzik. A vízelvezetés nincs megoldva.

Technológia:

Az aszfaltozást megelőzően a burkolatokat ki kell javítani, a burkolatalap nélküli részeken (Pl.
letört széleken, megbomlott részeken) előzetesen az alapréteget kell helyreállítani. A kátyús
részeket portalanítás után emulziós alákenés mellett AC-l 1 jelű aszfalt keverékkel ki kell
kátyúzni.
A Kun és a Móricz Zsigmond utcákban kiegyenlítő réteg készítése is szükséges 0/20 jelű
zúzottkőből, 5 cm tömör vastagságban, mivel ezekben az utcákban a burkolat profilja nagyon
torz.
Ezek után a teljes felület 5 cm AC-1 1 kopóréteg aszfaltszőnyeget kap.
Az új aszfaltréteg csak megfelelő stabilitású fogadórétegre építhető.
Az aszfaltszőnyegezést követően kétoldali padka készül 0/20 jelű zúzottkőből, 1,0 + 1,0 m
szélességgel, 15cm vastagságban, tömörítve. Az 1,0 + 1,0 m-es kialakítástól abban az esetben
lehet eltérni, ha azt meglévő vízelvezető árok nem teszi lehetővé. A padkaszélesség ebben az
esetben is összesen 2,0 m.
A padkakészítés a burkolat széleinek letörését megakadályozandó szükséges, mert a 4,0 m-es
burkolaton két szembejövő gépjármű nem tudja egymást kikerülni.
A padka kivitelezése előtt padkanyesések szükségesek. A padkát az új pályaszinthez kell
igazítani, mert jelenleg sem a magassága, sem az oldalesése nem megfelelő, továbbá a benne
lévő növényzet akadálya a megfelelő tömörség elérésének.
Az utcákban a csapadékvíz-elvezetést meg kell oldani nyíltárkok kialakításával, szikkasztó
jelleggel, illetve a meglévő szikkasztó árkok profilozásával. A meglévő árkok áteresszel történő
összeköttetését továbbra is biztosítani kell.
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Ez jelentősen megóvja az elkészült burkolat állagát, segíti a csapadékvíz gyors és biztonságos
levezetését.
Kivitelezés előtt az utakba, útpadkákba épített aknák öntvény fedeleit szintre kell emelni!
A burkolatszélek védelmét szolgálandó a kivitelezőnek biztosítania kell a beavatkozással
érintett utakhoz csatlakozó kiépített kapubejárók és egyéb csatlakozó létesítmények szintbeli
csatlakozását.

További előírások:

- A kivitelezőnek be kelt szereznie az építéshez, az ideiglenes forgalomszabályozáshoz a
beavatkozással érintett tulajdonosok, kezelők (pI. közútkezelő, vasút üzemeltető stb.)
írásos hozzájáruló nyilatkozatát.

- A kivitelezőnek el kell végeznie a szükséges közműegyeztetéseket az érintett közmű
kezelőkkel, tulajdonosokkal. Az egyeztetést dokumentálni kelt.

- A kivitelezőnek a munkavégzést megelőzően át kell adnia az építtetö, ill. megbízottja
részére a beépítés-technológiai utasítást, a keveréktervet, a mintavételi és megfelelöség
igazolási tervet.

- A kivitelezönek munkavégzésével kapcsolatosan biztosítania kell az előírt/jóváhagyott
ideiglenes forgalomszabályozúst.

- A kivitelezönek papír alapú építési naplót kell vezetnie építési tevékenységéről.
- A kivitelezőnek gondoskodnia kell a munkavégzés során keletkező építési hulladékok

elszállításáról, elhelyezéséről. A hulladékkezelést dokumentálni kell, mely a műszaki
átadás-átvételi dokumentáció részét képezi.

- A kivitelezőnek a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv szerint el kell
végeznie/végeztetnie a beépített szerkezeti rétegek megfeletőségének igazolásához
szükséges vizsgálatokat. A vizsgálatokat dokumentálni kell, mely a műszaki átadás-
átvételi dokumentáció részét képezi.

2. Szabványkövetelmények

A nyertes ajánlattevőnek a tervdokumentációban meghatározott szabványok mellett a teljesítést
legalább az alább felsorolt — vagy ezekkel egyenértékű- szabványok figyelembe vételével kell
végeznie, amennyiben valamely elvégzendő tevékenységre az adott szabvány releváns:

- MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági
követelményei

- MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Epítöipari munkák általános biztonságtechnikai
követelményei -

- MSZ EN 340:1994 Védöruházat. Altalános előírások
- MSZ EN 388:1997 Védőkesztyűk mechanikai veszélyek ellen
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Kivitelezési szerződés-tervezet

I.

A SZERZŐDŐ FELEK

amely létrejött egyrészről

Név: Jakabszállás Község Önkormányzata
Székhely: 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
Képviseli: Szabó György Róbert polgármester
Adószám: 15736338-2-03
Bankszámlaszám: 11732002-15338208
mint Megrendelő — továbbiakban: Megrendelő —

másrészről

Néw
Székhely’
Képviseli
Cégjegyzékszám
Kivitelezői nyilvántartási szám
Adószám
Bankszámlaszám
mint Vállalkozó — továbbiakban: Vállalkozó —

között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

II.

ELŐZMÉNYEK

I. Felek megállapítják, hogy a Megrendelő Jakabszállás támogatást nyert el az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására a szerződés tárgyát képező belterületi utak felújítására.

2. Felek megállapítják, hogy Megrendelő napján közbeszerzési eljárást
indított a „Belterületi utcák felújítása” tárgyában. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint
ajánlattevő lett. Felek ajelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő,
mint ajánlatkérő ajánlati felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes
ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

III.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE

1. A szerződés tárgya:

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatásából a következő belterületi utak felújítása:

- Kun utca egy része (hrsz: 99, hossz: 360 fm),
- Templom utca egy része (hrsz: 467, hossz: 160 fm),
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- Móricz Zsigmond utca (hrsz: 500, hossz: 370 fm),
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca I. (hrsz: 371,416, hossz: 162 fm),
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. Tavasz utca és a vasút közti

része (hrsz: 381, hossz: 79 fm),
- az Ovoda utca (hrsz: 290,316, hossz: 201 fm)
- Tavasz utca egy része (hrsz: 345, hossz: 842 fm).

Saját forrásból az alábbi belterületi utcák felújítása:
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti

része (hrsz: 4Olj;
- Jókai utca (hrsz: 242., 68.);
- Zrínyi utca (hrsz: 247.).

2. A szerződés hatálya: A szerződés mindkét fél által történő aláírásával egyidejűleg lép
hatályba és a kivitelezési munkák teljes körű jótállása időtartamának lejártáig tart.

3. A kivitelezési dokumentáció átfogóan és kellő alapossággal tartalmaz minden, a
kivitelezéssel kapcsolatos elvárást és előírást. Ennek áttekintése, megismerése és tartalmi
elsajátítása a kivitelező felelössége. A szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy az
ajánlat kidolgozása során kellő körültekintéssel járt el, ezért a dokumentáció esetleges
hiányosságára történő utalással semmiféle többlet ellenszolgáltatási igényt a kivitelezés
folyamán Megrendelőnek nem áll módjában elfogadni.

4. Vállalkozó kijelenti, hogy
- a műszaki dokumentáció kellően részletes és a kivitelezésre alkalmas, továbbá a

Vállalkozó nyertes ajánlatában szereplő ajánlati ára műszaki dokumentációban szerepLő
munkákat teljes körűen tartalmazza, és e vonatkozásban a teljes felelősséget vállalja;

- a többletmunka kockázatát magára vállalja;
- a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció alapján az építési beruházást

szerződésszerűen, teljes kőrűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan
állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti
el;

- a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri;
- ajúnlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a

szerződés tárgyának a megvalósítására;
- szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön térítés

nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozási díj
átalányáron került meghatározásra.

5. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó árajánlatút, az egyes fázisoknak megfelelő
részletezést, továbbá a megadott munkafázisok szerinti készültségi meghatározásokat
elfogadja.

6. A Megrendelő kötelezi magát, miszerint a Vállalkozó szerződésszerü szolgáltatását átveszi
és azért a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díjat időben és rendben
kiflzeti.

Iv.

VÁLMLKOZÓ FELADA TÁJ

I. A Vállalkozó a beruházás megvalósítása során vállalkozói feladatokat lát el, és a beruházást
a dokumentációban meghatározott állapotban, a meghatározott teljesítési határidőre készíti el a
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Megrendelönek. A szerződés tárgya eredmény kötelem, a Vállalkozó köteles a műszaki
dokumentációban szereplő valamennyi munkát elvégezni és biztosítani, hogy a beruházás
átadásakor a beruházás a műszaki dokumentációnak, az alkalmazandó jogszabályoknak és
hatósági előírásoknak, és a szerződéskötéskor hatályban lévő magyar és honosított európai
szabványoknak, és a kellékszavatos vállalkozói teljesítés érdekében a rendeltetésszerű
használat követelményeinek is megfeleljen.

2. A fentiek miatt a Vállalkozó köteles minden, a műszaki dokumentációban szereplő
valamennyi munkát a műszaki dokumentációban meghatározott tartalmon túl is elvégezni,
amely a vállalkozás megvalósításához szükséges.

3. A Vállalkozó köteles a szerződés szerint kiadni magyar nyelven minden nyilatkozatot és
megtenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a Megrendelőnek épített
dolgok a szerződés tartalmán belül rendeltetésszerűen használhatóak legyenek.

4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, miszerint a munkaterülettel
szomszédos ingatlanokban a beruházás megvalósítása nem okoz kárt. A Vállalkozó e
kötelezettségének megszegésével, akár Megrendelőnek, akár harmadik személyeknek okozott
károkért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén Vállalkozó a Megrendelőt
értesíti. A Megrendelőnek szóló értesítés elmaradásából eredő károkért a Vállalkozó teljes
felelősséggel tartozik, ideértve harmadik személyek kártérítési igényéért történő helytállást is.
A Vállalkozó köteles a beruházás megvalósítása során a szomszédos ingatlanok használóinak
szükségtelen zavarása nélkül eljárni.

5. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítások nem
terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának megszervezésére és nem tehetik a Vállalkozó
szerződés szerinti teljesítését terhesebbé. Vállalkozó köteles a Megrendelő nem kellően pontos,
vagy nem egyértelmű, vagy szakszerűtlen utasítására a Megrendelő figyelmét az utasítás
teljesítését megelőzően írásban felhívni. E kötelezettségének megszegéséből eredő kárt
Vállalkozó köteles viselni.

6. Vállalkozó köteles betartani a jogszabályokat, a műszaki előírásokat, a műszaki
dokumentátióban szereplő műszaki leírásokat, minőségi, környezetvédelmi, balesetvédelmi,
tűzvédelmi és más hatósági határozatokat, előírásokat és a szabványokat; megkeresni a
szerződés keretén belül a munka elvégzéséhez szükséges legmegfelelőbb eljárásokat,
felszereléseket és anyagokat, elvégezni a jogszabály, a közműszolgáltatók által és a műszaki
dokumentációban előírt próbákat; ezek eredményeit. Köteles továbbá a műszaki
dokumentációban meghatározottak szerint kellő időben magyar nyelvű iratokban a
Megrendelőnek benyújtani, átadni az ellenőrzéshez szükséges valamennyi információt és
dokumentumot; elvégezni a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, valamint a használatba
vételhez és az átadáshoz szükséges beállításokat, az erről szóló jegyzőkönyveket az átvételi
bejárás előtt át kell adni. Az előzőeken túl el kell végezni a szükséges munkálatokat az átvételi
jegyzökönyvekbe foglalt hiányosságok kijavításához, és teljesíteni kell a Vállalkozót terhelő
jótállási és szavatossági kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat is.

7. Vállalkozó köteles a munkaterület birtokbavételétől kezdődően a beruházás Megrendelő
általi átvételéig gondoskodni a munkaterület és az elkészült munkák örzéséről. Az őrzés
költségét a vállalkozói díj tartalmazza.

8. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási területeket és a megközelítési
útvonalakat eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani.

9. Az ideiglenes energiaellátás (víz, villany, gáz) biztosítása a Vállalkozó feladata.
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10. Vállalkozónak a munkálatok kivitelezését a forgalom fenntartása mellett kell elvégeznie a
dokumentáció műszaki leírásában meghatározottak szerint. A forgalomtereléssel,
forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a Vállalkozó kötelessége. A
Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a forgalom korlátozására felhívó tájékoztató táblák
elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pátlása.

1 L A kivitelezés során teljes körűen, a szükséges közműegyeztetések Lefolytatása,
szakközegek jelenlétének biztosítása, beleértve annak költségviselését is, valamint a
szükségessé váló közmű helyreállítások Vállalkozó feladatai.

12. A vállalkozó biztosítani köteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során
keletkező zaj-, lég-, talaj és e’folyó-víz szennyezés ne haladja meg a jogszabáyokban eöírt
határénékeket. Szükség esetén a vállalkozó köteles megszerezni a hétvégi és éjszakai
munkavégzésekhez a hatályos jogszabályokban foglalt határértékek alóli felmentést, annak
költségeit vállalkozó köteles vállalni.

13. A kivitelezőnek be kell szereznie az építéshez, az ideiglenes forgalomszabályozáshoz a
beavatkozással érintett tulajdonosok, kezelők (p1. közútkezelő, vasút üzemeltető stb.) írásos
hozzájáruló nyilatkozatát.

14. A kivitelezönek a munkavégzést megelőzően át kell adnia az építtető, ill. megbízottja
részére a beépítés-technológiai utasítást, a keveréktervet, a mintavételi és megfelelőség
igazolási tervet.

15. A kivitelezőnek a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv szerint el kell
végeznie/végeztetnie a beépített szerkezeti rétegek megfelelőségének igazolásához szükséges
vizsgálatokat. A vizsgálatokat dokumentálni kell, mely a műszaki átadás-átvételi dokumentáció
részét képezi.

V.

VÁLJÁLKOZÓI DÍJ, RÉSZSZÁMbI, ÜTEMEZÉS, ESEDÉKESSÉG, BIZTOSÍTÉKOK

1. A szerződéses ár nettó Ft ± ÁFA, azaz Ft + ÁFA, amely azonos az
ajánlati árral. A támogatott műszaki tartalomra vonatkozó szerződéses ár nettó

forint, azaz forint. A nem támogatott
műszaki tartalomra vonatkozó szerződéses ár nettó forint, azaz

forint.

2. Megrendelő az esetlegesen felmerülő pótmunkákra tartalékkeretet nem biztosít. A Szerződés
keretében pótmunka nem számolható el.

3. A vállalkozói díj átalányár, amely mind az anyag-, mind a díjköltséget is magában foglalja.
A vállalkozói díj fedezi a jelen szerződés szerinti beruházás megvalósításához szükséges
minden munka ellenértékét, ezért a rendeltetésszerű használatra alkalmas, kellékszavatos
teljesítés érdekében az esetlegesen felmerülő többletmunkák elvégzése is a vállalkozó
kötelezettsége.

• többletmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban kimutathatóan szereplő, de
a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel.

• pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt
munkatétel (munkatöbblet).
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4. A szerződés elfogadott végösszegére és a szerződéses árra esö mindenkori ÁFA a hatályos
Jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.

5. Amennyiben a kivitelezés ideje a 60 napot meghaladja, Vállalkozó a Kbt. 135. * (7)
bekezdésének megfelelően kérheti a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának
megfelelő összeg előlegként történő kifizetését. Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget
igényel, Úgy ajánlatkérő azt az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. *-ban foglaltaknak megfelelően az építési
munkaterület átadását követő IS napon belül fizeti ki. késedelmi kamat ilLeti meg.

6. Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén vállalkozók külön-küLön) - elölegigénylés esetén 1
előlegszámlát és - t db számlát a támogatott rész és I db számlát a saját erőből megvalósuló
rész tekintetében (sikeres átadás-átvételi eljárást követően) bocsáthat ki. Az előleg
elszámolására a Vállalkozó által kibocsátott első számlában beszámítással kerül sor.

7. Vállalkozó számlái ellenértéke teljesítése a Megrendelő részéről banki átutalással történik,
30 napos fizetési határidővel, figyelembe véve a Kbt. 135.* (l)-(3) és (5)-(6) bekezdése, és a
322/20 15. (X.30.) Kon rendelet 30.* vonatkozó előírásait. Megrendelő késedelmes fizetése
esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.
*-a alapján a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetés feltétele, hogy
a Vállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást nyújt be a Megrendelő részére.

9. Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.

VI.

A MUNKA TER OLE T ÉS MUNK4BIZTONSÁG

L. A Megrendelő köteles a II. pontban meghatározott munkatevékenységhez szükséges
megfelelő munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

2. Vállalkozó Jogosult a Megrendelő üzemszerű működésének idején túlmenően is munkát
végezni.

3. A VállaLkozó az adott munkaterületen köteles figyelemmel lenni a Megrendelö üzemszerű
működésére, ha és amennyiben annak szabályozása lényeges. Köteles továbbá a Vállalkozó az
adott munkaterületen a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tűz- és vagyonvédelmi
előírások szigorú betartására. Ennek megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó teljes
felelősséggel tartozik — vétkességi alapon —‚ amelynek beálltakor az semmilyen módon és
mértékben a Megrendelőre át nem hárítható.

4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára aláírási és intézkedési jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezetőt, vagy felelős vezetőt biztosítani, illetve annak távolléte
idejére helyettest kinevezni, aki hasonlóképpen jogosult aláírni, intézkedni.

5. A Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a
biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben -

személyi, tárgyi, környezeti tényezők — biztosítva vannak.

6. A Vállalkozónak — mint önálló munkáltatónak — a munkaterület átvételét követően
kötelessége a kivitelezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával
végezni, illetőleg végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendelő felelős vezetője, vagy a munkabiztonsági szakembere
munkabiztonsági, közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tűz-, vagy környezetvédelmi
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mulasztásokat, hiányosságokat, szabálytalanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységével
kapcsolatban, a következő pontokat érvényesítheti:

• A Vállalkozó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek
elhárítására irányuló tevékenységek kivételével.

• A Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő
képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni,
valamint

• Az ellenőrzés költségét Vállalkozóra terhelni és
• Felülvizsgálni a további együttműködés lehetőségét.

8. A Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi-, és tűzvédelmi oktatásairól készült
jegyzőkönyv egy másolati példányát a Megrendelő kérésére átadja. A munkavállalók szakmai,
illetve orvosi alkalmasságára vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a helyszínen tartja,
és a Megrendelő kérésére bemutatja.

9. A munkaterüleren ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját
tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során
meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem
tartásával okozott károk miatt Megrendelő jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni.

10. Megrendelő kérésére a Vállalkozó munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi adataira
vonatkozóan az adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói
adatszolgáltatásból eredő károk miatti kárigényét Megrendelő a Vállalkozó felé érvényesíti.

11. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi
előírásokban meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelönek az ebből
eredő kárát köteles megtéríteni.

12. Vállalkozó a végzett tevékenységétöl, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületeket az
esetlegesen keletkezhető tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendelő
ez irányú észrevételét haladéktalanul teljesíti.

13. Vállalkozó az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a
tevékenységéből származó hulladékokat gyűjteni, kezelni, elszállítani, a Megrendelő ez irányú
utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kötelezettségeinek a
Megrendelő felhívása ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, a Megrendelö jogosult a
Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni.

14. Vállalkozó a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozó dolgozói által
okozott tűzesetet, környezetszennyezést a Megrendelőnek is tartozik bejelenteni, és a
Megrendelőt a Vállalkozó a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzőkönyvben
a Vállalkozó megállapításokat csak a Megrendelő egyeténésével, annak hiteles
ellenjegyzésével tehet. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékesekhez
történő továbbítás előtt Vállalkozó kőteles a Megrendelőnek jóváhagyásra megküldeni. A
Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott, egyező munkabaleseti, káreseti kivizsgálási
jegyzőkönyv eredeti egy példányát a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8. napjáig a
Megrendelő részére megküldeni.

15. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett
munkabalesettel, káresettel kapcsolatban semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi
felelősség áthárítási követeléseket nem támaszthat a Megrendelövel szemben. Ilyen igénnyel a
Vállalkozó a tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti, karbantartási utasítást
készíteni és azt a munkakezdés előtt bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének.
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16. Az egyéni védőfelszerelésekről Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére.
Amennyiben a Vállalkozó a szükséges egyéni védőeszközöket nem biztosítja, azt a Megrendelő
a Vállalkozó terhére (azonnali leszámlázás mellett) biztosíthatja. Egyéni védőeszközök
hiányában semmilyen munkavégzés nem folytatható.

17. Vállalkozó köteles munkavállalóit munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni,
melyet külön jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín
felelős építésvezetőjének külön felszólítás nélkül másolatban át kell adni.

18. Vállalkozó munkavállalói az építkezés-kivitelezési helyszínen feliratokban
meghatározottakat munkavégzésük során kötelesek maradéktalanul betartani.

19. Vállalkozó köteles az általa felhasznált anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjait a
felhasználás előtt a Megrendelő kérésére Megrendelő felelős vezetőjének bemutatni, annak
másolati példányát átadni.

VII.

FELELŐSSÉG

I. A Vállalkozó felelőssége a Megrendelővel szemben kiterjed

- az általa aláírt kötelezettség vállalásokra;
- az érvényben lévő szabályokra;
- a szakma szabályaira.

2. A Vállalkozó felelős a munkaterületen épített dolgok megőrzéséért, ide értve az általa,
megelőzően létrehozottakat vagy a más vállalkozók által készítetteket, egészen azok átvételéig.

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy
használati jogát jogszerűen szerezte és gyakorolja. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a
maga, alvállalkozói és beszállítói nevében a Megrendelő felé, hogy a szükséges felhasználási
engedélyeket Saját hatáskörben és költségén beszerzi.

4. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt, ha a Megrendelő bárki bármi nemű
követelést támasztana, Vagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok, szerszámok,
gyártási eljárások tulajdona, felhasználhatósága, vagy bárki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy márkanév általi védettség kapcsán bárminemű igénnyel élne.

5. Vállalkozó köteles a Szerződés megkötésének időpontjától a sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontjáig a Szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 30.000.000,- Ft/év,
továbbá 5.000.000,- Ft/kár összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni.
Vállalkozó a felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó kötvényét a jelen
szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadja.

VIII.

SZERZŐDÉSES IDŐSZAK

1. A Vállalkozó a szerződéskötést követően a munkálatokat megkezdi, és azt legkésőbb a
szerződéskötést követő napon belül befejezi, majd a területet, illetve az
elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadja.

2. Megrendelö nyilatkozik, hogy Vállalkozónak a kivitelezést a szerződés hatályba lépésétöl
számított 14 napon belül meg kell kezdenie.
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3. A műszaki dokumentációban meghatározottakon túl az építés folyamán megfogalmazott
kivitelezést érintő megrendelői módosítások, S vis major esetét kivéve a teljesítési határidő
nem módosulhat. A határidő meghosszabbításra irányuló kérelmet ajánlott levélben kell
eljuttatni a Megrendelőhöz, legkésőbb 5 nappal az arra okot adó esemény megtörténte után.

4. A műszaki dokumentációban nem szereplő és a munkaterület átadáskor eltakart állapotban
volt (rejtett) valamint a szokásos jelleget és mértéket meghaladó akadály
elhárítúsához/elhámlásához szükséges idővel a határidő meghosszabbodik. Az ilyen körülmény
felmerüléséről az építési naplóban tett bejegyzésen túl a Vállalkozó a Megrendelői
haladéktalanul köteles értesíteni.

5. A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

Ix.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1. A Vállalkozó az átadás-átvétel tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal írásban köteles
készre jelenteni.

2. Az átadás-átvételi eljárásról a felek egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben
Megrendelő vagy átveszi a beruházást, vagy ha a Vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű, az
átvételt megtagadja, felsorolva az átvételt akadályozó hibákat és hiányosságokat. Abban az
esetben, ha Vállalkozó hibájából Megrendelő az átvételt megtagadja, úgy Vállalkozó az átvételt
megtagadójegyzőkönyvben felvett hibákat és hiányosságokat 30 napon belül orvosolja.

3. Abban az esetben, ha .a Vállalkozó hibájából az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a
hiányosságok a hibák kijavítására nem kerül sor, úgy Megrendelő választása szerint az esetleges
hibák értékének megfelelő árcsökkentést kérhet, Vagy a hibákat a Vállalkozó költségére
harmadik személlyel kijavíttatja.

4. A Vállalkozó a beruházás átadáskor az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles
átadni a Megrendelő részére magyar nyelven a beépített anyagokra és berendezésekre
vonatkozó minőségi tanúsítvánvokat, használati S karbantartási utasításokat, garancia jegyeket
az egységes karbantartási könyvet. A Vállalkozó felelős az átadás-átvételi dokumentáció
átadásának elmulasztásából. vagy a késedelmességéből vagy hiánvosságából eredő
Megrendelőt ért károkért.

5. Vállalkozó teljesítése határidöben teljesítettnek abban az esetben számít, ha a műszaki
átadás-átvétel a szerződés teljesítésére vonatkozó határidőn belül megkezdődik és a hibák és
hiányosságok kijavításával együtt be is fejeződik.

6. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elkészített munka átadására-átvételére
jogosultak:

a.) Megrendelő részéről
b.)Vállalkozó részéröP

7. Vállalkozó a műszaki átadás — átvételi eljárás során köteles átadni a Megrendelönek az
alábbi, magyar nyelvű dokumentumokat:

- építési napló 1 példányát,
- 2 példány megvalósulási dokumentációt (tervet), amennyiben jogszabály előírja
- minősített mérési jegyzőkönyveket, amennyiben jogszabály előírja,
- a beépített anyagok minőségét tanúsító, a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM együttes

rendeletben foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű minőségtanúsítási igazolásokat,
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- a megvalósítási helyszíneken felhasznált anyagok, beépített eszközök, növények
megvalósítási helyekre és/vagy a vállalkozó nevére szóló szállítóleveleket, ennek
hiányában anyag átadás-átvételi bizonylatokat,

- Felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatokat.

X.

MUNKÁK MÓDOSÍTÁSA

1. A műszaki dokumentációban meghatározottak a kivitelezés során, a vis maior esetét kivéve,
nem módosíthatók.

2. Ha a Vállalkozó a műszaki dokumentációban, illetve az ajánlatában megnevezett anyagokat
— a felelősségi körén kívül eső ok miatt — beszerezni nem tudja, vagy a műszaki
dokumentációban, illetve ajánlata szerinti ajánlatban meg nem határozott vagy nem a típus

pontos megjelölésével szereplő anyagot kényszerül felhasználni, úgy csak a célnak megfelelő,
azonos műszaki és használati paraméterű anyagot építhet be. A Vállalkozó köteles az adott
anyag mintáját és műbizonylatát előzetesen a Megrendelő részére megküldeni, illetve
bemutatni. A változtatásra és a beépítésre kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása után
kerülhet sor, mely hozzájárulás megadására Megrendelő nem köteles. Ebből többletköltsége a
Megrendelőnek nem adódhat, a vállalkozói díj nem növelhető. A Vállalkozó felel azért, hogy
a helyettesített anyag mind minőségben, mind használhatóságában megfelel a szerződés
előírásainak. Ezen pontban foglaltak teljesülése nem minősül a szerződés módosításának.

3. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkákon olyan módosításokat
hajt végre, amelyekhez a Megrendelő elözetesen, írásban nem járult hozzá, a Megrendelő saját
kezdeményezésre követelheti a bontást, a kijavítást, a szerződés pontos megvalósításához
szükséges újrakezdést, tekintet nélkül arra az árcsökkentésre, amelyet azon bontások,
kijavítások, vagy újrakezdések miatt követelhet, amelyek az építmény minőségét ronthatják.

4. A Megrendelő nem tartozik a Vállalkozónak többletfizetséggel az engedély nélkül végzett
módosított munkákért, ha azok többlet költséget okoztak a Vállalkozónak az eredeti
költségekhez képest.

XI.

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 1%-a/naptári nap késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér a
Vállalkozónak fizetendő számla összegéből levonásra kerül. A késedelmi kötbér összege
legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15%-a
lehet. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa
nélkül számftottellenszolgáltatás 15%-át, Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől.

2. Megrendelő az eredménytelenül letelt határidőt követő munkanapon a kötbér érvényesítését
megalapozó tényeket, a kötbérezéssel érintett feladatok/szolgáltatások körét, a kötbér alapjául
szolgáló értéket, a kötbér mértékét, hibás teljesítés esetén a póthatáridőt írásos dokumentumban
rögzíti és erről a Vállalkozót haladéktalanul értesíti. Ezen értesítés időpontja nem érinti a kötbér
esedékességét és felszámítását, amely naptári napok szerint történik.

3. A Vállalkozó késedelembe esik, ha a beruházás olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős,
a Vállalkozó által vállalt határidőre nem készül el.

4. A Megrendelő a Vállalkozó késedelme miatt elállhat a szerződéstől, ha a késedelem a
teljesítési véghatáridőtől számítottan meghaladja a 15 naptári napot. Az elállást írásban kell
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közölni. Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más olyan ok miatt, amelyért a
Vállalkozó fe]elös meghiúsul, a Vállalkozó a szerződés szerinti, tartalékkeret ás áfa nélkül
számított ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

5. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott
és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

6. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor hatályos magyar vagy honosított EU előírások,
szabványok szerinti kivitelezést végezni. Vállalkozó a teljesített ás átadott munkákra
vonatkozóan a jogszabályokban meghatározott, de legalább hónap jótáLlási
kötelezettséget vállal. Ajótállás kiterjed a Megrendelő által jelzett valamennyi hibára, akár az
átvételi jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akár az átvételt követő utólagos
megjelenésük írásbeli közlése miatt.

7. Vállalkozó jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik, ha a hiba
bizonyíthatóan:

• rendeltetésellenes Vagy szakszerűtlen használat;
• szándékos rongálás vagy erőszakos behatás;
• elemi csapás;
• szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás;
• a szükséges karbantartás hiánya;

miatt következett be, feltéve. ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről a
Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során kifejezetten tájékoztatva lett. A jótállás
vonatkozásában a Ptk. 6:171 .*-6: I 73.-ban foglaltak az irányadóak.

8. A nem megfelelő mennyiségi és minőségi vállalkozói teljesítés esetén a Megrendelö jogosult
a vállaikozói díjat arányosan csökkenteni.

9. Abban az esetben, ha a Vállalkozó, aki az építési szakmai ismereteket teljes körűen ismeri,
kellő gondossággal eljárva, észlelhette Volna valamely műszaki dokumentációban szereplö terv
szakszerűtlenségét, hiányosságát, ellentmondásosságát, pontatlanságát és az érintett tervezőtől
nem kért egyeztetést, Úgy köteles a minden, a műszaki megoldás meghatározásának
elmulasztásából eredő kárt, többletköltséget viselni.

10. A műszaki átadás-átvétel időpontjában, illetve a jótállási időn belül észlelt hibákat,
hiányosságokat a Felek jegyzőkőnyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának, illetve
pótlásának határidőit, illetve az igényelt díj leszállítás összegét. A jótáltás időtartama alatt a
Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás
a javítást lehetővé teszi - 48 órán belül köteles megkezdeni ás a műszakilag indokoLt
időtartamon belül befejezni. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, Vagy a javítás,
csere élet-, vagy balesetveszély elhárításához nélkülözhetetlen, azt a Vállalkozó költségére és
felelösségére Megrendelő is elvégezheti, vagy elvégeztetheti.

11. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben
és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás
egészére. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést,
megfelelő árleszáLlítást, vagy án’isszatérítést kérhet. A Megrendelő a szavatossági jogait a
jótáUáson kívül, amelLett is érvényesítheti. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama—
amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél
hosszabb időtartamot nem állapít meg — 5 év.

XII.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ ÉS MŰSZAKI ELLENŐR
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1. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót - az
elektronikus építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót - és abban a munkaterület
átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell.
Az elektronikus építési naplót a kivitelezés során a Korm. rend. előírásainak megfelelően kell
vezetni.

2. A munkaterületen a Vállalkozó építési naplót köteles vezetni, ahol rögzíti a beruházást érintő
minden lényeges tényt, körülményt.

3. Az építési naplóba a Váj lalkozó, a Megrendelő, és a műszaki dokumentációban szereplö
terveket, műszaki leírásokat készítő tervezők, valamint a műszaki ellenőr jogosult bejegyzést
tenni.

4. A műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a szerződést és a
kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, a szerződésben és a műszaki dokumentációban
meghatározott szabványokat, előírásokat és a hatósági engedélyeket, ellenőrizze, hogy a
Vállalkozó megfelelő minőségben végzi-e a munkát, ellenőrizze az ütemtervben foglalt
szakaszok elkészültét, és a Vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett összegek
helytállóságát.

5. Vállalkozó az egyes eltakarásra kerülő munkarészek eltakarását 5 nappal megelőzően
köteles a műszaki ellenőrt írásban értesíteni, hogy eLLenőrizhesse azokat.

6. A Vállalkozó minden olyan körülményről, amely a teljesítési határidő betartását
veszélyezteti, az építési naplóba történő bejegyzésen kívül, közvetlenül szükség szerint
telefonon is köteles értesíteni a műszaki ellenőrt. A Megrendelő jogosult a munkák végzését
bármikor — napszaki és időszaki korlátozás nélkül — ellenőrizni vagy ellenőriztetni.

XIII.

ALVÁLMLKOZÓK IGÉNYBE VÉTELE

1. A Vállalkozó teljesítésében az az alvállalkozó müködhet közre, valamint köteles
közreműködni az olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó
alkalmasságának igazolásában.

2. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alváHalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, ajogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. *
(2) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan
igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az adott alvállalkozó igénybevétele
nélkül nem következett volna be.

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló
szerzödéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 135. szerinti
előírások és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesítését.

4. A Vállalkozó kötelezettséget válLal arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmazott
valamennyi alvállaLkozóját legkésőbb az alvállalkozó munkavégzését megelőző 3.
munkanapon bejelenti a Megrendelőnek és nyilatkozik arról, hogy ezen alvállalkozók esetében
nem állnak fenn a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok. A Vállalkozó feLel azért,
hogy alváííalkozói megfelelnek a szerződés tárgya szerint irányadó létesítmények szakmai
szabályainak, ILletve ajogszabályok áLtal előírt képesítési, tevékenység folytatásra vonatkozó
szabályoknak.

5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése során
olyan alvállalkozót foglalkoztat a munkaterületen, amelyet a Megrendelőnek nem jelentett be,
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Úgy a Megrendelő ezen alvállalkozó jelenlétét jogosulatlannak tekinti, és a munkaterületről
kitilthatja.

XIV.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

1. A Felek a szerződést a Kbt. 141
.

rendelkezései szerint módosíthatják.

2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá
a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező
változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet — az eset körülményeitöl
függően — Vagy előzetesen írásban Vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10
napon belül köteles értesíteni.

3. Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, Vagy érvénytelennek minősűlnének,
ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell
alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést
a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

4. A Vállalkozó a szerződéstől elálihat, ha a Megrendelő a munkaterület átadásával 30 napot
meghaladóan indok nélkül késlekedik.

5. Feleknek jogában áll a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve a
fennmaradó rész tekintetében elállhatnak a Szerzödéstől, amennyiben a másik fél, neki
felróható okból súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit. Felek a felmondás
jogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban — a
felmondásra okot adó körülmény megjelölésével — a szerződésszerű állapot helyreállítására
felszólítani.

6. Súlyos szerződésszegésnek minösül a Vállalkozó részéről különösen, amennyiben

• a késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt;
• bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a Szerződésben vállalt

valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);
• ellene jogerősen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult;
• jogosulatlanul használja fel a Szerzödés teljesítése során tudomására jutott információt,

illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeként az adatok,
információk illetéktelenek tudomására jutnak.

7. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, amennyiben

• a fizetési kötelezenségének a Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét kővető
30 naptári napon belül sem tesz eleget,

• Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére az elkészült munkákat 30 naptári napon
belül sem veszi át.

8. Megrendelő a Kbt. 143. * (2) bekezdés alapján köteles a szerződést felmondani, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
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9. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani — ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon—, ha

• a Vállalkozóban közvetetten Vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez Valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;

• a Vállalkozó közvetetten Vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.

10. Azok az összegek, amelyekkel a Vállalkozó tartozik az előző bekezdés alapján, szükség
szerint levonásra kerülnek a már elvégzett munka értékéből.

11. Az elállás bejelentését követően Megrendelő haladéktalanul megkezdheti — lehetőleg a
Vállalkozó jelenlétében —‚ a szerződés szerint elvégzett munkák és a Vállalkozó leltár szerint
készletezett anyagainak felmérését. Ezekről az eseményekről jegyzőkönyv készül. Ez a
jegyzőkönyv lesz az alapja az elvégzett munkák meghatározásának, figyelembe véve a
szerződés megszűnésének dátumát, ajótállás kezdeti időpontját, és a tervezett végső kifizetés
időpontját Is.

12. A szerződés annak hatálya alatt rendes felmondással nem szüntethető meg, azonban
közös megegyezéssel igen.

Xv.

ÉRTESÍTÉSEK

1. A felek a szerződés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő
személyek részére, a következő címre kötelesek eljuttatni:

A Megrendelő részére:
név’
cím’
telefon’

e-mail’

Megrendelő műszaki ellenőre részére:
név’
cím’
telefon’
fax
e-mail’

A Vállalkozó részére:
név’
cím’

fax
e-mail’.
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A Vállalkozó felelős műszaki vezetője részére:
név.
Cím:
telefon
far
e-mail

2. A Felek kötelesek az általuk tett jognyilatkozatot, intézkedést Írásban — faxon Vagy postai
úton ajánlott levélként—egymás részére haladéktalanul megküldeni. Kézbesítés tekintetében a
Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény Vonatkozó rendelkezései irányadóak. A
Felek ezen túlmenően, egymás munkájának elősegítése és a szerződés minél hatékonyabb
teljesíthetősége érdekében az értesítéseket, tájékoztatásokat elektronikus úton is megküldhetik
egymásnak. Elektronikus úton történő értesítés esetén az értesítés, tájékoztatás akkor tekinthető
közöltnek, amikor a kézbesítés megtörténtéről automatikus visszaigazoló üzenet érkezett a
küldő Fél részére, Vagy a fogadó Fél az értesítés, tájékoztatás megérkezését elektronikus úton
visszaigazolta, Vagy arra válaszolt.

3. A felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett
változásokat is a 2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni.

XVII.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Felek vállalják, hogy ajelen szerződés megkötése, illetve teljesítése során tudomásukra
jutott minősített adatokat és egyéb a Megrendelő által bizalmasnak minősített információkat
bizalmasan kezelik, és minden szükséges intézkedést megtesznek az ilyen és egyéb bizalmas
információk megőrzése érdekében, továbbá kizárólag azon munkatársaik, vezető
tisztségviselőik rendelkezésére bocsátják, akiknek elengedhetetlenül szükségük van a szerződés
teljesítése érdekében az ilyen információkra, és vállalják, hogy minden szükséges intézkedést
megtesznek azok megőrzésére.

2. A Felek a szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutó személyes adatokkal
kapcsolatosan az alábbiak szerint állapodnak meg:

a) a Vállalkozó a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során megismert személyes
adatok kezelésére, tárolására, feldolgozására, illetve továbbítására nem jogosult;

b) a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy sem alkalmazottai, sem alvállalkozói ne használják
fel a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során megismert személyes adatokat
semmilyen jogosulatlan célra.

3. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott bizalmas — egyebek mellett, de
nem kizárólagosan a szerződéssel, annak tartalmával kapcsolatos — információkat a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más
Számára hozzáférhetővé, illetve nem használhatja fel más számára végzett tevékenysége során.

4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel összefüggő belső iratanyagainak
vizsgálatát, a közpénzek felhasználásának ellenőrzését végző állami, és európai uniós ellenőrző
szervek számára üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

5. Felek megállapítják, hogy amennyiben akár Megrendelő, akár Vállalkozó személyében
jogutódlás következik be, úgy jelen szerződés a jogutódok vonatkozásában változatlan
feltételekkel hatályban marad.
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6. A Vállalkozó köteles a Megrendelői értesíteni, ha a szerződés tárgyának a maradéktalan
teljesítését megelőzően társaságánál tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jelen
szerződés teljesítésére kihatással lévő jogok és kötelezettségek átszáflására, szétválásra,
összeolvadásra vagy beolvadásra kerül sor, illetve ha a Vállalkozóval szemben felszámolási-,
csőd, vagy végelszámolási eljárást kezdeményeztek, avagy űzetésképtelenséggel fenyegető
helyzet alakult ki.

7. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
143. * (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.

8. Vállalkozó - figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. *
(6) bekezdésében foglalt kötelezettségre,- a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot teszi.

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

10. A „Zöld közbeszerzés” szempontjainak érvényesítése végett Vállalkozó vállalja,hogy

- a kapcsolattartások során és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat
részesíti előnyben. A Szerzödés teljesítése során a dokumentálás elektronikus
adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó változatok kerülnek
kinyomtatásra;

- a kivitelezés megvalósulása (Pl. előállítás, szállítás, hulladékká válás) során
keletkező környezeti hatásokat íigyelembe veszi, és a környezetet legkevésbé
terhelő, az erőforrások kimerütését csökkentö alternatívát választja ki;

- a kivitelezés során környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek,
alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.

1. A Szerződő Felek esetleges viláikat megkísérlik az I. pontban írott képviselőiken
keresztül előzetes egyezietéssel rendezni, azonban annak e]kerülhetetlenségekor — perériéktől
függően — alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint illetékes járásbíróság, illetve
törvényszék kizárólagos illetékességének.

12. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései, továbbá a tárgykört szabályozó jogszabályok mindenkor hatályos előírásai az
irányadóak.

13. Ezen szerződés készült 5 (öt) eredeti példányban.

14. A szerződést a szerződő felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után — jogosított
képviselőiken keresztül — mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagyólag és
cégszerűen írták alá.

Kel

Szabó György Róbert polgármester
Jakabszállás Község Onkormányzata
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Megrendelő Vállalkozó

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
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Aj ánlattételi felhívás

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Név: Jakabszállás Község Önkormányzata
Cím: 6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor u. ]4.
Címzett: Szabó György Róbert polgármester
Telefon: 76/382-145
Fax: 76/581-802
E-mail: hivatal@jakabszallas.hu
Honlap: http://jakabszallas.hu
Ajánlatkérői nyilvántartási szám: AK03395

2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:

A Kbt. l15. szerinti eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri
el a nettó százmillió forintot, valamint a beszerzés nem Magyarország országhatárán átnyúló
projekttel kapcsolatos. Az eljárásban tárgya]ás tartására nem kerül sor.

3) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Jakabszállási belterületi utak felújítása a közbeszerzési dokumentumokban található műszaki
leírás és költségvetés szerint, az abban megadott részletes mennyiségek, és előírások
betartásával.
Mennyiségi adatok:
Adósságkonszolidációban nem részesült tetepűlési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatásából a következő belterületi utak felújítása:

- Kun utca egy része (hrsz: 99, hossz: 360 fm),
- Templom utca egy része (hrsz: 467, hossz: 160 fm),
- Móricz Zsigmond utca (hrsz: 500, hossz: 370 Ím),
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utcai. (hrsz: 371,416, hossz: 162 Ím),
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. Tavasz utca és a vasút közti

része (hrsz: 381, hossz: 79 fm).
- az Ovoda utca (hrsz: 290,3 16, hossz: 201 fm)
- Tavasz utca egy része (hrsz: 345, hossz: 842 fm).

Saját forrásból az alábbi belterületi utcák felújítása:
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti

része (hrsz: 401.);
- Jókai utca (hrsz: 242.. 68.);
- Zrínyi utca (hrsz: 247.).

CPV: 45233223-8

4) A teljesítés helye:

Jakabszállás belterülete
NUTS-kód: HU33 1

5) Az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
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Az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú
ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot
tartalmaz.

6) A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgya és jellege lehetővé teszik-e a közbeszerzés
egy részére történő ajánlattélelt. A beszerzés tárgyának homogén, egynemű volta nem teszi
gazdaságilag értelmezhetővé részajánlat tétel lehetőségét.
Az egy építési beruházás szerződésének részekre bontása várhatóan negatívan hatna az építési
beruházás megvalósításának minőségére (különösen a nyertes ajánlattevők eltérő érdekeire,
egymás — szándéktól független - akadályoztatására és a felelősség jogszerűtlen áthárítására
figyelemmel), valamint ajánlatkérőt indokolatlanul jelentős nehézség terhelné az egyes részek
szerződései teljesítéseinek összehangolása okán.

7) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatásra kerül:

Átalányáras kivitelezési szerződés.

8) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítési határidő érrékelési szempontot képez.

9) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítékok:

- Jótállási kötelezettség, amely értékelési szempontot képez.
- Késedelmi kötbér: az ajánlattevőnek felróható késedelem esetén az eredménytelenül eltelt
teljesítési határidőt követö minden késedelemmel érintett nap után a késedelemmel érintett
feladatra eső nettó vállalkozási díj 1%-a, de összesen maximum 15%-a.
- Meghiúsulási kötbér: az ajánlattevőnek felróható meghiúsulás esetén az érintett feladatra eső
nettó vállalkozási díj 15%-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés-tervezet
tartalmazza.

10) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

A szerződésben foglalt ellenérték megfizetésére a számla vonatkozásában az aláírt teljesítési
igazolás és a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor banki átutalással, a Kbt.
35. (1 )-(3) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. * (1)-(2) bekezdése, illetve az adózás rendjéröl

szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével.

Vállalkozó 20% előleget igényelhet előlegbekérő dokumentumon keresztül a munkaterület
átvételét követően. Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, Úgy ajánlatkérő azt az
építési munkaterület átadását követő IS napon belül fizeti ki.

A szerződés hatálya alatt a nyertes ajánlattevő - előlegigénylés esetén a támogatott rész és a
saját erőből megvalósuló rész tekintetében külön-külön t-l db előlegszámlát köteles kiállítani.
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A támogatott rész teljesítése folyamán 50%-os készültségnél 1 db részszámlát és a sikeres
átadás-átvételi eljárást követően 1 db végszámlát nyújthat be. A saját eröbő] megvalósuló rész
tekintetében a sikeres átadás-átvételi eljárást követően 1 db végszámlát bocsáthat ki.

Vállalkozó az igénybe vett előleg összegével a végszámla kiállításakor köteles elszámolni, a
végszámla pénzügyileg rendezendő összegét az előleg összegével csökkenteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen
személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve
teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely
szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a
CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés I. pontja tartalmazza.

A részletes finanszírozási és fizetési feltételeket a szerződés-tervezet
Jogszabályi hivatkozás:
- 2015. évi CXLIII. törvény
- 2003. évi XCII törvény
-2011. évi CXCV. törvény
- 203. évi V. törvény
- 322/20]5. (X.30.) Korm. rendelet

11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alváílalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62. * (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró
okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. (1) bekezdés alapján az ajúnlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki
ci) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. * (1)
bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
A Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 32112015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. * i) pont
ib) alpontja és a 10. * g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Ii. (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A nyilatkozatok kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint az ajánlattételi felhívás
megküldésének napja.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. * (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására
ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 32 1/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. szerinti —

korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált — egységes európai közbeszerzési dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

41. * (6) bekezdésére figyelemmel a
szerződés olyan jogi személlyel, Jogi

a létrejött szerződés alapján nem
szervezet nem minősül átlátható

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi

tartalmazza.
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Azokban az esetekben, amelyekben a 32 1/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. *-ban és a 36. *-
ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke — figyelemmel a 30. -ban és a
39. -ban foglaltakra — bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok
hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által
benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.

A Kbt. 64. * (2) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés alapján, 1w
az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. * (1) bekezdése a), c)—e), g)—p) pontjai, a Kbt. 62.
(2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek
a Kbt. 64. *-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. (4) bekezdése szerinti — vagy bírósági felülvizsgálat esetén
abíróság Kbt. 188. * (5) bekezdése szerinti—jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind
a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását nyilatkozaton feltüntetni. A
nyilatkozathoz a Hatóság Kbt. 188. * (4) bekezdése szerinti — vagy bírósági felülvizsgálat
esetén a bíróság Kbt. 188. (5) bekezdése szerinti —jogerős határozatát is csatolni kell.

12) Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok:

Pénzügyi és Eazdasági alka1massái követelmények:
Alkalmas az ajánlattevő, ha
Pl. az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját megelőző három lezárt üzleti év
tekintetében a mérleg szerinti eredménye legfeljebb egy évben volt negatív.

Igazolási mód:

Pl. Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját megelőző három lezárt
üzleti év tekintetében, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása a kiegészítö
melléklet nélkül a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. * (1) bekezdés b) pontja alapján.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját megelőző három lezárt
pénzügyi évére vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójával azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, a 32 1/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. * (2)
bekezdése alapján akkor is alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(építőipari kivitelezés) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele eléri
vagy meghaladja a IS millió Ft értéket. Ebben az esetben az alkalmasság az árbevételről szóló
nyilatkozattal igazolható.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló
közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének
időpontját megelőző három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (32t/20l5. (X.30.)
Korm. rendelet 19. * (1) bekezdés b) pont).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. * (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő a
321/20t5. (X.30.) Korm. rendelet 19. * (1) b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert
olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az
e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése
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során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő
által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az együttes megfelelés a Pl. pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében
akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevök legalább egyikének teljes mértékben meg kell
felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a Pl. pontban
előirt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

A Kbt. 65. * (7) bekezdése az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más Szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására Vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. *-ában foglaltak szerint
kezesként Felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. * (6) bekezdés alapján építési beruházás közbeszerzése
esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (1) bekezdés elöírásainak megfelelő
dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum
elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 19. * (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. (7) bekezdés alapján azokban az esetekben,
amelyekben a 28. *-ban és a 36. *-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke
— Figyelemmel a 30. *-ban és a 39. *-ban foglaltakra — bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhetö hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
is köteles az ajánlatkérő elfogadni az 19. * (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok
helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. (7) bekezdés alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó
alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. * (4)-(7) bekezdésének alkalmazására:
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A Pl. alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt
szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények
előzetes ellenőrzésére elfogadja a nyilatkozatot.

A fent ismertetett Pl. alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag
az ajánlatkérő Kbt. 69. * (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

13) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási módok:

Műszaki, illetve szakmai alkalmassái követelmények:

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik
Ml. az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben legalább I db, legalább
nettó 15 millió Ft értékben teljesített, befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult), útépíés
és/vagy útfelújítás tárgyú referenciával.

A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.

I2azolási mód:

Ml. Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év építési beruházásainak
ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. * (2) bekezdés a) Pont alapján. Az
alkalmasságot a szerződést kötő másik fél álul adott igazolással lehet igazolni a 321/20 15. (X.
30.) Korm. rendelet 22. * (3) bekezdés alapján. Az igazolásban meg kell adni legalább a
szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattaró neve, elérheősége), a szerződés
tárgyát és mennyiségét olyan résztelességgel, hogy alkalmassági követelménynek való
megfelelés minden kétséget kizáró módon megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó
összegét, a (eljesítés idejét (év, hónap, nap) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkora referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget és
az ahhoz kapcsolódó tárgyat.

Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni,
amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. * (9) bekezdés
figyelembe vételével kel) igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. * (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös
ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás — a teljesítés
oszthatatlansága miatt — nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett
ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni,
feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt,
és az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya
elérte a 15%-ot.

Ha ajánlattevő az építési beruházást közös ajánlattevőként teljesítette, akkor a
referenciaigazolásnak referencia-nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a teljesítés a közös
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ajánlattevők egyetemleges felelösségvállalása mellett történt-e, és az igazolást benyújtó
ajánlattevő által végzett teljesítés aránya hány % volt.

A Kbt. 65. (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kb. 65. * (7) bekezdése az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely
más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennál]ó
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kel] jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak
akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az
építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. * (2) bekezdés alapján építési beruházás közbeszerzése
esetén. ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében
megjelenített, 21. * (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a
követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles
elfogadni az ajánlatkérő a 21. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása
helyett.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdés alapján, azokban az esetekben,
amelyekben a 28. *-ban és a 36. *-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalosjegyzéke
— Figyelemmel a 30. *-ban és a 39. *-ban foglaltakra is — bizonyítja, hogy a gazdasági szereplö
megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik
tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az
elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást
is köteles az ajánlatkérö elfogadni a 21. * (1 )—(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok
helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban egyértelműen
jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum
pontos helyét, elérhetőségét.

Ajánlatkérő felhívja a Figyelmet a Kbt. 69. (4)-(7) bekezdésének alkalmazására:

Az Ml. alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt
szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények
előzetes ellenőrzésére elfogadja a nyilatkozatot.
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A fent ismer(etett Ml. alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása
kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. * (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.

14) A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezéssel
kapcsolatos alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási módok:

Nincs előírás.

15) Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 76. * (2) bekezdés c) pontja szerinti
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján választja ki a következő
értékelési szempontok alkalmazásával:

Értékelési szempont Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 5
2. Teljesítési határidő (nap) 3
3. Garanciaidő hossza (hónap; min. 36, max. 60 hónap) 2

A Kbt. 76. (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén az ajánlatok értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó ás felső határa:
1-10

A Kbt. 76. * (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén a módszer (módszerek)
ismertetése, amellyel az ajánlaLkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az értékelés módszere az I. ás 2. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, azaz az
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a
többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem
pontszámát az alábbi képlettel számolja:

p

=
—P

nin ) +
«ii.

Ari:iglih

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Prnin: a pontskála alsó határa

a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgáit: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az értékelés módszere a 3. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az
ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a
többi matematikai aránypárral megállapított pontártéket kap. Ajánlatkérö az ajánlati elem
pontszámát az alábbi képlettel számolja:

P
=

—P ) + i,,,
Akgiobb

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa

P,11: a pontskála alsó határa
‚O



AIj0hh: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avi,nií a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott szemponthoz tartozó
súlyszámmal felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként
összeadásra kerülnek. Osszességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek a súlyozás után
számított összpontszáma a legmagasabb.

Ajánlatkérő az értékeket két tizedes-jegyre kerekítve számítja.

16) Az ajánlattétel nyelve. a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az
ajánlat:

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén
az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 47. (2) bekezdés szerinti felelős fordítást elfogadja. A lefordított anyagot
a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell
ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében
megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.” A fordítás tartalmának helyességéért
az ajánluttevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. Az ajánlatkérő nem köteles
az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli,
hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny
tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása
közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkővetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie
kell.
Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg két nyelven (idegen és magyar) készült nyilatkozatokat,
iratokat, igazolásokat is.

17) Az ajánlattételi határidő:

2016

18) Az ajánlat benyújtásának címe:

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal, 6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.

19) Az ajánlatok felhontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak

Hely: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal (6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.),
tárgyalóterem

Idő: 2016

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jo2osult személyek. valamint további információk a
bontásról: A Kbt. 68. * (3-4) és (6) bekezdései szerint.

20) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

60 nap.

II



21) Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információk:

Nincs ajánlati biztosíték.

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

A közbeszerzés nem európai uniós támogatásból valósul meg.

23) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy:

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg
a nyertes ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

24) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye:

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében elkészítette a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó útmutatót, az igazolások és nyilatkozatok jegyzékét, a gazdasági szereplők által
benyújtandó dokumentumok mintáit, a részletes műszaki leírást, valamint a szerződéstervezetet
(továbbiakban együttesen egyéb közbeszerzési dokumentumok).

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok jelen ujánlattételi felhívással egyidejűleg, közvetlenül,
korlátlanul, teljes körűen, és térítésmentesen kerülnek megküldésre elektronikus úton (e-mail)
az ajánlattételre felkéri gazdasági szereplők részére.

25) További információ a következő elérhetőségeken szerezhető be:

Név: Magistratum-S Kít
Cím: 7020 Dunaföldvár, Sóhái u. 4.
Címzett: Tóth Csaba felelös akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: 20/421-8521
Fax: 76/322-727
E-mail: magistratum.tothcsaba@gmail.com

26) Egyéb információk:

1. A közbeszerzésben keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

2. Az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevö ajánlatát bármilyen feltételhez köti.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy

költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 81. (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését

követően végzi el.
5. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.* (2) és

(4) bekezdés szerint.
6. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban a Kbt. 66.* (6) bekezdés szerint

meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
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b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat Vagy a részvéteLi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

7. A Kbt. 138. * (3) bekezdése alapján felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a nyertes
ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek
Valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és
— ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg — a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama
alatt kötetes az ajánlatkérönek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

8. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében nyilatkozatot szükséges csatolni a
dokumentációban meghatározott tartalommal. A nyilatkozat helyett csatolható a közös
ajánlattevők között létrejött megállapodás, előszerződés, egyéb előzetes
kötelezettségvállalás.

9. Az Ajánlatkérőnek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőkkel való kapcsolattartása a
közbeszerzési eLjárásban kizárólag a közös ajánlattevő nyilatkozatban megjelölt
képviselőjén keresztül valósul meg. Ajántatkérő ennek megfelelően az eljárás során
keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően (Pl. hiánypótlási felhívás, indokolás
kérés, stb.) kizárólag a közös ajánlattevök által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg.

10. Amennyiben az ajánlattevö. alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében
igénybe vett más szervezet az ajánlatban — átalakulásra hivatkozással —jogelődje bármely
adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit
bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban.

11 .A Kbt. 65. (I L) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága
igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként — a
jogelöd Kbt. 65. (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül — maga lenne jogosult, ha ajogelőd
gazdasági szereplő tekintetében jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott valamely kizáró
ok fennáll, vagy — ha a jogelőd megszűnt — megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a
jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró
okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

12. A nyertes ajánlattevő a szerzödéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés I. pontjában foglalt
feltételeknek történő megfeleléséröl. A nyilatkozat aláírásának megtagadását ajánlatkérő a
szerződéskötéstöl való visszalépésnek tekinti.

13. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles — legkésőbb a szerződéskőtés időpontjára —

építési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévö felelősségbiztosítását
kiterjeszteni a következők szerint: a felelősségbiztosítás éves kártérítési limitje min. 30
millió Forint, a káronkénti kártérítési limit pedig min. 5 millió Forint. Az ajánlatban
felelösségbiztosítás meglétének igazolni kell, vagy nyilatkozatot kell benyújtani arról,
hogy nyertesség esetén az ajánlattevő feLelösségbiztosítást köt.

l4.Az ajánlatban esetlegesen szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál
ajánlatkérő, referenciák esetében az azok teljesítésekor, a mérleg szerinti eredményre
vonatkozó adatok esetében a tárgyév utoLsó napján, egyéb esetekben az ajánlattételi
felhívás megküldése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat alkalmazza. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank
nem jegyez. az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a teljesítés napján
érvényes árfolyam az irányadó. Ebben az esetben az ajánlattevőnek az alkalmazott
átszámítási árfolyamot meg kell adnia az ajánlatban akként, hogy feltünteti az általa
irányadónak tartott értéket és devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak
megfelelő értéket és devizát.

13



IS. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó Vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő Valamely a felhívásban Vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett
a Kbt. 69. (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az
ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. * (11)
bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes,
elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Nem magyar nyelvű
nyilvántartás esetén Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű
fordításának benyújtását.

16. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a műszaki dokumentációt
előzetesen felülvizsgálta, kivitelezésre alkalmasnak találta, ajánlattevő az abban található
mennyiségi kimutatásokat ellenőrizte, a későbbiekben felmerülő többletmunkákért
többletköltséget nem számol el.

17. Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy ajánlata tartalmaz-e
üzleti titkot. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. alapján az ajánlatában elkülönített
módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy
erről nyilatkoznia kell ajánlatában, illetve indoklást köteles csatolnia, amelyben részletesen
alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen
módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők
figyelmét a Kbt. 73. (1) bekezdés D pontjában foglaltakra.

tX. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
- előlapot,
- felolvasólapot a Kbt. 68. * (4) bekezdés szerinti tartalommal,
- tartalomjegyzéket, amely a lapszámokat tartalmazza,
- az ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
esetében a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés tekintetében Lett nyilatkozatát,
- az ajánlattevő, továbbá a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlatban
szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) képviseleti jogosultságának igazolása céljából
a nyilatkozatot aláíró személyek aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját, illetve az
ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. * (1) bekezdése
szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a
meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlatban megjelölt ajánlattevő,
vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy nem tartozik a 2013. évi
V. törvény Harmadik része hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik
cégkivonattal/cégmásolattal egyenértékű dokumentummal (amely dokumentum igazolja
az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha ajánlattevő az ajánlathoz olyan ügyvéd által
ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol, amelyen szerepel
ezen szervezet vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy
egyértelműen beazonosítható legyen az ajánlat keretében nyilatkozatot tevő aláíró
jogosultsága.
- amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a Cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet egyszerű másolatban és az annak érkezéséről a Cégbíróság
által megküldött igazolást egyszerű másolatban,
- az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus
formában benyújtott ajánlat mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal,
- ajánlattevő árazott költségvetést és műszaki ütemtervet tartalmazó szakmai ajánlatát a
dokumentáció szerinti tartalommal.

19. Az ajánlatba önkéntesen, Ajánlatkérő vagy jogszabály által elő nem írt módon (a Kbt. 57.
* (1) bekezdés b) szerinti jegyzéken nem szereplő) az ajánlatba becsatolt bármilyen további
dokumentum tartalmát az ajánlatkérő nem vizsgálja és ezen dokumentumokat nem tekinti
az ajánlat részének.

20. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. * szerint biztosítja.
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21. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajúnlatkérő az ajánlatok értékelése során a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, köthet szerződést.

22. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt
terheli.

23. A Kbt. 47. (2) bekezdés alapján a dokumentumok — ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik — egyszerű másolatban is benyújthatók. A Kbt. 66. * (2) bekezdése szerinti
nyilatkozatot eredeti példányban kell benyújtani.

24. Az ajánlatot 1 db eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, zárt kötésben kell, lezárt
csomagolásban benyújtani. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf
formátumban beszkennelve, az árazott költségvetést pedig ezen felül *.xls vagy *.xlsx
formátumban, I példányban, elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive, SD-kártya
stb.) is be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban. Eltérés esetén az eredeti
jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. A
csomagolásra rá kell írni: „Belterületi utak felújítása”, valamint azt, hogy „Felbontani
kizárólag az eljárást megindító felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad.” A
személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn
belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor
kerül. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidön
belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor
kerül. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények
elvesztéséböl eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás)
nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal
felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján tőrténö
továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában meghatározottak az irányadóak.
Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi
határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.

25. Az ajánlat oldalait számozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként növekedjen. Elegendö a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak)
nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (Pl.
egyes oldálaknál a/A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok
helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.

26. Az ajánlatban lévő minden — az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített —

dokumentumot (nyilatkozatot) cégszerüen kelt aláírnia az erre jogosult személynek.
27. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása elött - módosítást hajtottak

Végre (az oldalszámozás kivételével), az adott dokumentumot aláíró szemé’ynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

28 .A Kbt. 115. * (4) bekezdése alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult
közösen ajánlatot lenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérö nem küldött
ajánlattételi felhívást.

29. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során ajánlattevök
joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban folytathatnak. Minden ettől
eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.

30. Az ajánlattevők az ajánlatok bontását megelőzően írásban kiegészítő tájékoztatásért
fordulhatnak az ajánlatkérőhöz. Az írásban feltett kérdéseket e-mailen (e-mail:
magistratum.tothcsaba@gmail.com) szerkeszthető formátumban (.doc, vagy *.docx) is
meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. Ajánlatkérö a kiegészítő tájékoztatást
a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejárta előtt három nappal adja meg. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a
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válaszadási határidőt megelőző második napnál később nyújtották be, ajánlatkérő
fenntartja annak jogát, hogy a Kbt. 114. * (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban a
kiegészítő tájékoztatást csak akkor adja meg, ha úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. Ha ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy
a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az
előzőekben meghatározott ésszerű idöben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. * (3) bekezdésében
foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A
kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni. Az ajánlattevő köteles a
megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő
által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és
az ajánlatkérőnek jelezni. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni
legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve,
levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím. Ajánlatkérő nem vállal
felelősséget azért, ha a gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja
meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal
Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére. A kiegészítő
tájékoztatás során adott válaszokat ajánlatkérő (faxon vagy e-mailen) megküldi
valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére.

31. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
a P.l., M.1. alkalmassági követelmény tekintetében.

32. Ajánlatkérő döntéseiről, az eljárás eredményéről a Kbt. 79. * szerint tájékoztat.
33. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó

meghatalmazást csatolni, hogy az illletősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül. A meghatalmazás elmaradását ajánlatkérő a szerződéstől
való visszalépésnek tekinti.

34. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.

35. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kivitelezés megvalósulása (p1. elöállítás,
szállítás, hulladékká válás) során keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és a
környezetet legkevésbé terhelő, az eröforrások kimerülését csökkentő alternatívát választja
ki.

36. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kivitelezés során környezeti szempontokat
alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.

37. Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (a
továbbiakban: Tpvt.) 11. *-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke
szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a
Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelzéssel él a Gazdasági
Versenyhivatal felé.

38. Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban, valamit az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészíteni és benyújtani. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/20 15. (X.30.) Korm.
rendelet, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet, illetve adott esetben a további vonatkozó jogszabályok előírásai
irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt
eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
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27) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
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Útmutató
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Tisztelt Ajánlattevő!

A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a közbeszerzési
eLjárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint
az ajánlattételi felhívás előírásainak megfelelő ajánlat összeállításához. Kérjük, hogy
ajánlatának összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át az ajánlattéreli
felhívásban és ajelen dokumentációban foglaltakat.

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében elkészítette a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó
• útmutatót,
• a gazdasági szereplők által benyújtandó igazolások- és nyilatkozatok mintáit,
• a közbeszerzés eljárás műszaki leírását,
• valamint a szerződés-tervezetet
(továbbiakban együttesen egyéb közbeszerzési dokumentumok).

1. Általános előírások

Az útmutató kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül szükséges információkat,
nyilatkozatok, igazolások és egyéb dokumentumok mintáit tartalmazza. A közbeszerzési
dokumentumokban az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban foglaltakat nem ismétli meg. Az
ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő által megadott
összes követelményt, kikötést és előírást. Ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri ajelen
közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő szerzödésre vonatkozó hatályos magyarjog
előírásait.

Az ajúnlattevő köteles ellenőrizni, hogy az átvett felhívás és egyéb közbeszerzési
dokumentumok tartalmában megfelel-e a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely
eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt
elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a
tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető.

Az ajánlattevö köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt
beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy
hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.

Amennyiben az ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
nem egyértelműek, az ajánlattevő kötelessége kiegészítő tájékoztatásén fordulni ajánlatkérőhöz
az egyértelműség biztosítására. Amennyiben az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak és az ajánlattételi felhívásban foglaltak egymásnak ellentmondanak az ajánlattételi
felhívásban foglaltak az irányadóak.

Ajánlatkérö felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. alábbi előírásaira:

A Kbt. 36. (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban -

részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében —

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja 65. * (7)
bekezdés].

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

AlváUalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
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a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy

alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

Gazdasági szereplő’: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, Vagy ilyen személyek Vagy szervezetek csoportja, aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását
kínálja.

A Kbt. 138. * (1) bekezdés alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kelt teljesítenie. Tekintettel
arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, így az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének
arányát. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át
meghaladó mértékben további közreműködöt.

A 322/20 IS. (X.30.) Korm.rendelet 27. * (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő Vagy a nevében
eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai
alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt.
138. * (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

2. Közös ajánlattétel

Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők nyilatkozata, vagy megállapodása, vagy a közös
ajánlattevők között létrejött előszerződés, vagy egyéb előzetes kötelezettségvállalása legalább
az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

• a közös ajánlattevők kötelezettségvállalásrajogosultjainak megnevezésé,

• a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, továbbá, hogy a közös
ajánlatevők megállapodása mire irányul (az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés),

• közös ajánlattevők képviselőjének megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül
jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni a közbeszerzési eljárásban és az annak
eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítése során,

• tartalmazza a közös ajánlattevők képviseletében tettjognyilatkozatokkal kapcsolatos aláírási
mód ismertetését,

• a közös ajánlattevök közötti tervezett feladatmegosztás ismertetését,

• a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért,

• valamennyi közös ajánlattevő cégszerű aláírását.

A dokumentumnak legalább az ajánlatra vonatkozó ajánlati kötöttség időtartamára kell
érvényesnek lennie.

A benyújtott dokumentum akkor alkalmas az ajánlatkérő által előírt joghatás kiváltására, ha az
legalább a benyújtás napjától érvényes és hatályos, hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

3. Kapcsolattartás
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A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevő, illetőleg
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos
közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsoLattartánál megjelölt faxszámra
Vagy e-mail-címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés
visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén Valamennyi
ajánlattevö részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a
felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a
megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai
ok, szabadság stb.). A kapcsolattartó személyében, iLletőleg adataiban bekövetkező váLtozást
írásban kell az ajánlatkérőnek bejelenteni. Ajániatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of
office” / „házon kívül üzeneteket. ehelyett kéri. hogy az ajánlattevők ezen adatok
módosításáról külön e-mailt szíveskedjenek küldeni). Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat
kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező
változást figyelembe venni.

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérö részére az előírt módon benyújtott bármilyen
üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérö csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:

• az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy
• közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodása szerinti képviselőjének;
vagy
• az előbbi kettő bekezdésben említettek által cégszerűen meghatalmazott személy

aláírásával kerülnek benyújtásra az ajánlatkérő részére.

A kiegészítő tájékoztatás kérésére ez az elöírás nem vonatkozik. ott ajeLen dokumentációban
foglalt egyéb rendelkezések az irányadóak.

4. A dokumentáció bizalmas jellege

A közbeszerzési dokumentumok kizárólag az ajánlatok elkészítéséhez használhatók fel, azok
tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel,
akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a közbeszerzési
dokumentumokat, sem annak részeit vagy másolatait nem Lehet más céLra feLhasználni, mint az
abban leírt közbeszerzés céljára. A közbeszerzési dokumentumok másra át nem ruházhatók és
nem tehetők közzé.

5. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen egyéb közbeszerzési dokumentumban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott
kérdésekben az alábbi, vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók:

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekröl

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet átalakításáról és védelméről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
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322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

19 1/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

6. Értékelési szempontok

6.1. Ajánlati ár (nettó Ft)

A felolvasólapon a beárazott költségvetés nettó összesen sorában szereplő összeget kell
feltüntetni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés megvalósításával kapcsolatban
felmerülő összes költséget.

6.2. Teljesítési határidő (naptári nap)

A teljesítési határidőt naptári napban, egész számmal kell megadni.

6.3. Garanciaidő (hónap, min. 36, max. 60 hónap)

A jótállási időt hónapban kell megadni. Kezdő időpontja a szerződésszerő teljesítést követő
első nap. Ajótállási idő értékelési szempont esetében ajánlatkérő 60 hónapban állapítja meg az
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, melyre, és az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, valamint 36 hónapban határozza
meg azon elvárását, melynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet.

7. Az ajánlatok értékelésének és elbírálásának menete

A Kbt. 69. -a alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az
ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági
követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatot elfogadni, valamint az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-
72. * szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő élt a Kbt. 81. (4) bekezdésben foglalt lehetőséggel, csak a
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő — és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő —

tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség
esetén a 72. szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség
miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép
és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő élt a Kbt. 81. (5) bekezdésben foglalt lehetőséggel, csak az
értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő a 69. rendelkezéseit
megfelelően alkalmazza, tehát a bírálat során az összegezésben megnevezett nyertes — és a
második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő — ajánlattevő ajánlatának érvényességét az
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eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó
igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörüen elbírálja.

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatevöt — vagy döntése alapján az
értékelési sorrendben azt követö meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is
— öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az
ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Amennyiben az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő
nem Vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően
nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az előzetes
ellenőrzés során benyújtott nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), Ajánlatkérő ezen
ajánlattevö ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja Fel az igazolások benyújtására.

A Kbt. 69. (11) bekezdése valamint a 32 1/2015. Korm. rendelet I. * (3) bekezdése alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok vonatkozásában igazolás
benyújtásút, amelyek vonatkozásában az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában
működő, — az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként
feltüntetett — ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz
vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő
kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A
magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön
jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására
alkalmas nyilvántartásnak.

8. A hiánypótlás és felvilágosítás kérése az ajánlattevőktől

Az ajánlatkérő az összes ajánlattevö számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok,
igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást fog kérni.

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül küldi meg az ajánlattevők részére,
megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására — a
felszólításban, illetve értesítésben megjelölt — határidő van folyamatban, az ajánlattevö pótolhat
olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta Fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérö újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók.

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, az
egyéb közbeszerzési dokumentumok vagy ajogszabályok előírásainak.

9. Formai követelmények

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a következőkben meghatározott
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
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Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen legalább a következő információkat kell feltüntetni:
• az ajánlattevő neve és címe
• beszerzés tárgyának megnevezése

Az ajánlat második lapja a felolvasólap, ezt követi a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal
tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi
dokumentum.

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon, az ott
megjelölt formátumban és példányszámban kell benyújtani.

Az ajánlatkérő az oldalszámozást akkor tekinti megfelelőnek, ha a tartalomjegyzék segítségével
az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet
hivatkozni.

A Kbt. 57. * (1) bekezdés b) Pont szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. A jegyzék
minden eleme esetében alkalmazandó, hogy a hamis adatot tartalmazó dokumentum hamis
nyilatkozatnak minősül.
Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként igazolás-, ill.
nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A Kbt. 57. * (1) bekezdés b) pont
alapján az igazolás-és nyilatkozatminták alkalmazása javasolt, de nem kötelező, ugyanakkor a
minták szerint elvárt tartalmú nyilatkozatokat szükséges benyújtani (a nyilatkozatmintában
szereplő, megadandó adatokat teljes körűen tartalmazó). Minden — az ajánlattételi felhívásban,
és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint a Kbt-ben előírt — igazolást,
nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást Jelen
dokumentum nem tartalmaz.

Megnevezés Iratminta
Előlap „A”
Felolvasó lap
Tartalomjegyzék, mely a lapszámokat is tartalmazza
Nyilatkozat_üzleti_titokra_vonatkozóan
kiánlattevői nyilatkozat „E”
Nyilatkozat öntisztázás tekintetében
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. * (4) bekezdése szerinti — vagy bírósági
felülvizsgálat esetén a bíróság a Kbt. 188. * (5) bekezdése szerinti —jogerős
határozata
Adott esetben, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet_nyilatkozata
Adott esetben, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött szerződés vagy előszerződés
Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a Cégbírósághoz
benyújtott_változásbe jegyzési_kérelem
Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a Cégbíróság által
megküldött igazolás
Aláírási címpéldány, aláírás-minta vagy aláírás ellenőrzésére szolgáló
dokumentum
Az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén meghatalmazás
Ajánlattevő nyilatkozata a műszaki dokumentáció teljességéről „G”
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Megnevezés Iratminta
Nyilatkozat egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűségről
Egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűség igazolására szolgáló
dokumentumok
Szakmai ajánlat, mely tartalmazza:

a) a beárazott költségvetést
1”

b) a műszaki ütemtervet és a teljesítési határidőt
: c) a vállalt jótállás időtartamát.

Adott esetben a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratok egyszerű
másolatban
Adott esetben a különböző devizák átszámítására alkalmazott árfolyam és az
átszámítás ismertetése L

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű irat kerül becsatolásra, a vonatkozó fordítást — az
ajánlati felhívásban meghatározott módon — az idegen nyelvű irat mögé kell becsatolni.

10. Üzleti titok

A Kbt.44. * alapján:

Az ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. * szerinti indokolásban elkülönített
módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. *1 tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja,
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetök,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. * (3) bekezdése szerinti közérdekböl nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra. címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve
a leírásnak azt ajól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. * (1)
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44.
(3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. * szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül,
de az ezek alapjául szolgáló — a Kbt. 44. * (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó —
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részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.

Ha ajánlattevő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44.
(1)—(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypátlás keretében köteles
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

11. A szakmai ajánlat tartalma

11.1 Beárazott költségvetés

Az ajánlattevőnek az ajánlati árát (átalánydíjat) úgy kell kialakítania, hogy az fedezetet nyújtson
az alábbi feladatok elvégzése során (adott esetben) felmerülő valamennyi költségére:

• bontási munkák,
• az építési hulladék és a visszaépítésre nem kerülő egyéb elemek elszállítása,

a megvalósítás minden előkészítő és felvonulási munkája,
a közterület foglalása,

• a munkaterület átvétele,
• a teljes kivitelezés,
• a müszaki és használatbavételi átadások feltételeinek biztosítása,
• a kivitelezés folyamán esetlegesen okozott károk helyreállítása.

Az érvényes ajánlattétel egyik feltétele, hogy ajánlattevő az ajánlatához csatolja a műszaki
tervdokumentáció részét képező, ajánlattevő által teljes körüen beárazott részletes
költségvetést.

A beárazott költségvetések képezik az alapját annak, hogy az egyes ajánlatok
összehasonlíthatóvá váljanak, hiszen ezek összevetése alapján állapítható meg, hogy az egyes
ajánlatok valóban ugyanazon műszaki tartalomra vonatkozó ajánlatot tartalmaznak-e.

Ennek megfelelően Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők az árazott költségvetés benyújtásakor
a jelen ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás felépítésén,
számozásán, az egyes költségvetési tételek szövegén, tartalmán nem változtathatnak. A
rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetési kiírás tartalmának bármilyen módosítása az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentáció részét
képező árazatlan költségvetési kiírást kell beárazniuk és benyújtaniuk.

A költségvetési tételben szereplő esetleges gyártmányra, eredetre, típusú dologra való
hivatkozás esetében ajánlattevő abban az esetben módosíthat a költségvetési tétel szövegén, ha
más, egyenértékű eredetre, típusú dologra kíván ajánlatot tenni. A módosítás ebben az esetben
is csak a megajánlott más anyag, termék megajánlásához szükséges mértékben módosulhat.

Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattal benyújtott árazott költségvetés eltér az ajánlati
dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás felépítésétől, számozásától,
ajánlattevő a költségvetési tételek szövegén — az előző bekezdésben foglaltakon túlmenően —

változtat vagy valamely költségvetési tételt nem áraz be.

Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti, hogy mit nem tekint „nem jelentős, egyedi részletkérdésre
vonatkozó” hibának a Kbt. 71. * (8) bekezdés b) alkalmazása tekintetében, és ennek alapján
ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés
alkalmazása nélkül is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után:

a) a kiadott árazatlan költségvetésben bármelyik költségvetési sorhoz (tételhez) tartozó
mennyiségi adat átírása,

b) bármelyik költségvetési sor (tétel) nem szerepeltetése vagy plusz költségvetési sor (tétel)
szerepeltetése a költségvetésben.
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11.2 Műszaki ütemterv

Ajánlattevő köteles a szakmai ajánlatában megadni az általa vállalt teljesítési határidőt.

Ajánlattevő köteles — a szakmai ajánlat részeként — a műszaki ütemtervet benyújtani.
A műszaki ütemterv ajánlatban való benyújtása az érvényes ajánlat feltétele.

A műszaki ütemtervnek összhangban kell lennie az ajánlattevő által megajánlott teljesítési
határidővel. Ajánlatkérő csak a műszaki ütemtervben szereplő, az egyes ütemekhez tartozó
megvalósítási határidők összesítésével meghatározott, és az ajánlattevő által vállalt teljesítési
határidőt - mint 2. számú értékelési szempontot . értékeli.
Ajánlattevő köteles elkészíteni és ajánlatában benyújtani az ajánlattételi felhívásban és az egyéb
közbeszerzési dokumentumokbasi felsorolt valamennyi feladat elvégzésére vonatkozó műszaki
sávos ütemtervet. Az ütemten’nek napi bontásban tartalmaznia kell az egyes feladatok
elvégzésének tervezett időpontját, a munkafolyamatokat és mellérendelt megvalósulási időket.

Az ajánlattevö által elkészített ütemtervet ajánlatkérő nem értékeli, így az nem befolyásolja az
ajánlatok sorrendjét, de ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ütemterv mennyire reális, hogy az
ajánlattevő mennyire látja át a feladat súlyát és bonyolultságát.

12. Tájékoztatása Kbt. 73. * (5) bekezdés szerint

A Kbt. 73. * (5) bekezdésének megfelelöen tájékoztatásként azoknak a szervezeteknek a neve.
amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bekezdés szerinti azon
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekröl, amelyeknek a teljesítés során meg
kell felelni.

Nemzetgazdasági Minisztérium
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Tel.: (í)-795-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Továhbi információ a www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
http ://www. mb fh . hu
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Tel: 1/301-2900
Fax.: 1/301-2903
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.mbfb.hu honlapon

Nemzeti Adó-és Vámhivatal
http://www.nav.gov.hu
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: 1/428-5100
Fax: 1/428-5509
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.nav.gov.hu honlapon
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.vm.gov.hu honlapon

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
http://www.antsz.hu
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Tel.: 11476-ltOO
Fax: 1/476-1390
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.antsz.hu honlapon
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Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
TeL: 1/224-91-00
Fax: 1/224-92-62
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www. orszagoszoldhatosag.gov.hu honlapon
megtalálható.

Egyenlő Bánásmód Hatóság
www.egyenlobanasmod.hu
1013 Budapest, Krisztina kit 39íB.
Telefon: 06-1-795-2975
Zőldszám: 06 80 203 939
Fax: 06-1-795-0760
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
A területileg illetékes szervezetek elérhetősége a www.egyen]obanasmod.hu honlapon
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Közbeszerzési műszaki leírás
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1. Műszaki leírás

Jakabszállás Község Önkormányzata belterületi útjainak felújításához
Előzmények:
Jakabszállás Község Önkormányzata 44.000.000,- Ft támogatást nyert el az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására a következő belterületi utak felújítására:

— Kun utca egy része (hrsz: 99, hossz: 360 fm),
— Templom utca egy része (hrsz: 467, hossz: 160 fm),
— Móricz Zsigmond utca (hrsz: 500, hossz: 370 fm),
— a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca I. (hrsz: 371,416, hossz: 162 fm),
— a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. Tavasz utca és a vasút közti

része (hrsz: 381, hossz: 79 fm),
— az Óvoda utca (hrsz: 290,3 16, hossz: 201 fm) és a
— Tavasz utca egy része (hrsz: 345, hossz: 842 fm).

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy saját forrásból az
alábbi belterületi utakat is felújítja:

- u Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti
része (hrsz: 401.);

- Jókai utca (hrsz: 242.. 68j;
- Zrínyi utca (hrsz: 247.).

A felsorolt utakat még a rendszerváltás előtt látták el szilárd burkolattal, mely ma már
elavultnak számító technológiával készült. A természetes elhasználódás következtében az átlag
4,0 m széles belterületi utakon a burkolat felülete kikátyúsodott. repedezett, töredezett, néhol a
burkolat is hiányzik. A vízelvezetés nincs megoldva.

Techno1óia:

Az aszfaltozást megelőzően a burkolatokat ki kell javítani, a burkolatalap nélküli részeken (Pl.
letört széleken, megbomlott részeken) előzetesen az alapréteget kell helyreállítani. A kátyús
részeket portalanítás után emulziós alákenés mellett AC-l I jelű aszfalt keverékkel ki kell
kátyúzni.
A Kun és a Móricz Zsigmond utcákban kiegyenlítő réteg készítése is szükséges 0/20 jelű
zúzottkőből, 5 cm tömör vastagságban, mivel ezekben az utcákban a burkolat profilja nagyon
torz.
Ezek után a teljes felület 5 cm AC-l t kopóréteg aszfaltszőnyeget kap.
Az új aszfaltréteg csak megfelelő stabilitású fogadórétegre építhető.
Az aszfaltszőnyegezést követően kétoldali padka készül 0/20 jelű zúzottkőből, 1,0 + 1,0 m
szélességgel, 15cm vastagságban, tömörítve. Az 1,0 + 1,0 m-es kialakítástól abban az esetben
lehet eltérni, 1w azt meglévő vízelvezető árok nem teszi lehetővé. A padkaszélesség ebben az
esetben is összesen 2,0 m.
A padkakészítés a burkolat széleinek letörését megakadályozandó szükséges, mert a 4,0 m-es
burkolaton két szembejövő gépjármű nem tudja egymást kikerülni.
A padka kivitelezése előtt padkanyesések szükségesek. A padkát az új pályaszinthez kell
igazítani, mert jelenleg sem a magassága, sem az oldalesése nem megfelelő, továbbá a benne
lévő növényzet akadálya a megfelelő tömörség elérésének.
Az utcákban a csapadékvíz-elvezetést meg kell oldani nyíltárkok kialakításával, szikkasztó
jelleggel, illetve a meglévő szikkasztó árkok profilozásával. A meglévő árkok áteresszel történő
összeköttetését továbbra is biztosítani kell.
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Ez jelentősen megóvja az elkészült burkolat állagát, segíti a csapadékvíz gyors és biztonságos
levezetését.
Kivitelezés előtt az utakba, útpadkákba épített aknák öntvény fedeleit szintre kell emelni!
A burkolatszélek védelmét szolgálandó a kivitelezőnek biztosítania kell a beavatkozással
érintett utakhoz csatlakozó kiépített kapubejárók és egyéb csatlakozó létesítmények szintbeli
csatlakozását.

További előírások:

- A kivitelezőnek be kell szereznie az építéshez, az ideiglenes forgalomszabályozáshoz a
beavatkozással érintett tulajdonosok, kezelők (pI. közútkezelő, vasút üzemeltető stb.)
írásos hozzájáruló nyilatkozatát.

- A kivitelezőnek el kell végeznie a szükséges közműegyeztetéseket az érintett közmű
kezelőkkel, tulajdonosokkal. Az egyeztetést dokumentálni kell.

- A kivitelezőnek a munkavégzést megelőzően át kell adnia az építtető, ill. megbízottja
részére a beépítés-technológiai utasítást, a keveréktervet. a mintavételi és megfelelőség
igazolási tervet.

- A kivitelezőnek munkavégzésével kapcsolatosan biztosítania kell az előírt/jóváhagyott
ideiglenes forgalomszabályozást.

- A kivitelezőnek papír alapú építési naplót kell vezetnie építési tevékenységéről.
- A kivitelezőnek gondoskodnia kell a munkavégzés során keletkező építési hulladékok

elszállításáról, elhelyezéséről. A hulladékkezelést dokumentálni kell, mely a műszaki
átadás-átvételi dokumentáció részét képezi.

- A kivitelezőnek a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv szerint el kell
végeznie/végeztetnie a beépített szerkezeti rétegek megfelelöségének igazolásához
szükséges vizsgálatokat. A vizsgálatokat dokumentálni kell, mely a műszaki átadás-
átvételi dokumentáció részét képezi.

2. Szabványkövetelmények

A nyertes ajánlattevőnek a rervdokumentációban meghatározott szabványok mellett a teljesítést
Legalább az alább felsorolt — vagy ezekkel egyenértékű- szabványok figyelembe vételével kell
végeznie. amennyiben valamely elvégzendő tevékenységre az adott szabvány releváns:

- MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági
követelményei -

MSZ-04-900: 1989 Munkavédelem. Epítöipari munkák általános biztonságtechnikai
követelményei
MSZ EN 340:1994 Védőruházat. Altalános előírások
MSZ EN 388:1997 Védökesztytík mechanikai veszélyek ellen
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Kivitelezési szerződés-tervezet

I.

A SZERZŐDŐ FELEK

amely létrejött egyrészről

Név: Jakabszállás Község Önkormányzata
Székhely: 6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
Képviseli: Szabó György Róbert polgármester
Adószám: 15736338-2-03
Baakszámlaszám: 11732002-15338208
mint Megrendelő — továbbiakban: Megrendelő —

másrészről

Név
Székhely
Képviseli
Cégjegyzékszám’
Kivitelezői nyilvántartási szánr
Adószám
Bankszámlaszám
mint Vállalkozó — továbbiakban: Vállalkozó —

között a mai napon és helyen az alábbi feltételek meLlett:

II.

ELŐZMÉNYEK

I. Felek megállapítják, hogy a Megrendelő Jakabszállás Község Önkormányzata támogatást
nyert cl az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására a szerződés tárgyát képezö belterületi utak felújítására.

2. Felek megállapítják, hogy Megrendelő napján közbeszerzési eljárást
indított „Belterületi utak felújítása” tárgyában. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint
ajánlattevő lett. Felek ajelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő,
mint ajánlatkérő ajánlati felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes
ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

III.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE

1. A szerződés tárgya:

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatásából a következő belterületi utak felújítása:

- Kun utca egy része (hrsz: 99, hossz: 360 Ím),
- Templom utca egy része (hrsz: 467, hossz: 160 Ím),
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- Móricz Zsigmond utca (hrsz: 500, hossz: 370 fm),
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca I. (hrsz: 371,416, hossz: 162 fm),
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. Tavasz utca és a vasút közti

része (hrsz: 38t, hossz: 79 fm),
- az Ovoda utca (hrsz: 290.316, hossz: 201 fm)
- Tavasz utca egy része (hrsz: 345, hossz: 842 fm).

Saját forrásból az alábbi belterületi utcák felújítása:
- a Béke és a Tavasz utca közti névtelen összekötő utca II. vasút és a Béke utca közti

része (hrsz: 401.);
- Jókai utca (hrsz: 242., 68.);
- Zrínyi utca (hrsz: 247.).

2. A szerződés hatálya: A szerződés mindkét fél által történő aláírásával egyidejüleg lép
hatályba és a kivitelezési munkák teljes körű jótállása időtartamának lejártáig tart.

3. A kivitelezési dokumentáció átfogóan és kellő alapossággal tartalmaz minden, a
kivitelezéssel kapcsolatos elvárást és előírást. Ennek áttekintése, megismerése és tartalmi
elsajátítása a kivitelező felelőssége. A szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy az
ajánlat kidolgozása során kellő körültekintéssel Járt el, ezért a dokumentáció esetleges
hiányosságára történő utalással semmiféle többlet ellenszolgáltatási igényt a kivitelezés
folyamán Megrendelőnek nem áll módjában elfogadni.

4. Vállalkozó kijelenti, hogy
- a műszaki dokumentáció kellően részletes és a kivitelezésre alkalmas, továbbá a

Vállalkozó nyertes ajánlatában szereplő ajánlati ára műszaki dokumentációban szereplő
munkákat teljes körűen tartalmazza, és e vonatkozásban a teljes felelősséget vállalja;

- a többletmunka kockázatát magára vállalja;
- a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentáció alapján az építési beruházást

szerződésszerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan
állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti
el;

- a közbeszerzési dokumentációt áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri;
- ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a

szerződés tárgyának a megvalósítására;
- szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön térítés

nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozási díj
átalányáron került meghatározásra.

5. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó árajánlatát, az egyes fázisoknak megfelelő
részletezést, továbbá a megadott munkafázisok szerinti készültségi meghatározásokat
elfogadja.

6. A Megrendelő kötelezi magát, miszerint a Vállalkozó szerződésszerü szolgáltatását átveszi
és azért a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díjat időben és rendben
kifizeti.

Iv.

VÁLMLKOZÓ FEMDA TAI

1. A Vállalkozó a beruházás megvalósítása során vállalkozói feladatokat lát el, és a beruházást
a dokumentációban meghatározott állapotban, a meghatározott teljesítési határidőre készíti el a
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Megrendelönek. A szerződés tárgya eredmény kötelem, a Vállalkozó köteles a műszaki
dokumentációban szereplő valamennyi munkát elvégezni és biztosítani, hogy a beruházás
átadásakor a beruházás a műszaki dokumentációnak, az alkalmazandó jogszabályoknak és
hatósági előírásoknak, és a szerződéskötéskor hatályban lévő magyar és honosított európai
szabványoknak, és a kellékszavatos vállalkozói teljesítés érdekében a rendeltetésszerű
használat követelményeinek is megfeleljen.

2. A fentiek miatt a Vállalkozó köteles minden, a műszaki dokumentációban szereplő
valamennyi munkát a műszaki dokumentációban meghatározott tartalmon túl is elvégezni,
amely a vállalkozás megvalósításához szükséges.

3. A Vállalkozó köteles a szerződés szerint kiadni magyar nyelven minden nyilatkozatot és
megtenni minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a Megrendelőnek épített
dolgok a szerződés tartalmán belül rendeltetésszerűen használhatóak legyenek.

4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, miszerint a munkaterülettel
szomszédos ingatlanokban a beruházás megvalósítása nem okoz kárt. A Vállalkozó e
kötelezettségének megszegésével, akár Megrendelőnek, akár harmadik személyeknek okozott
károkért teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén Vállalkozó a Megrendelőt
értesíti. A Megrendelőnek szóló értesítés elmaradásából eredő károkért a Vállalkozó teljes
felelősséggel tartozik, ideértve harmadik személyek kártérítési igényéért történő helytállást is.
A Vállalkozó köteles a beruházás megvalósítása során a szomszédos ingatlanok használóinak
szükségtelen zavarása nélkül eljárni.

5. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítások nem
terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának megszervezésére és nem tehetik a Vállalkozó
szerződés szerinti teljesítését terhesebbé. Vállalkozó köteles a Megrendelő nem kellően pontos,
vagy nem egyértelmű, vagy szakszerűtlen utasítására a Megrendelő figyelmét az utasítás
teljesítését megelőzően írásban felhívni. E kötelezettségének megszegéséből eredő kárt
Vállalkozó köteles viselni.

6. Vállalkozó köteles betartani a jogszabályokat, a műszaki előírásokat, a műszaki
dokumentációban szereplő műszaki leírásokat, minőségi, környezetvédelmi, balesetvédelmi,
tűzvédelmi és más hatósági határozatokat, előírásokat és a szabványokat; megkeresni a
szerződés keretén belül a munka elvégzéséhez szükséges legmegfelelőbb eljárásokat,
felszereléseket és anyagokat, elvégezni a jogszabály, a közműszolgáltatók által és a műszaki
dokumentációban előírt próbákat; ezek eredményeit dokumentálni. Köteles továbbá a műszaki
dokumentációban meghatározottak szerint kellő időben magyar nyelvű iratokban a
Megrendelőnek benyújtani, átadni az ellenőrzéshez szükséges valamennyi információt és
dokumentumot; elvégezni a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, valamint a használatba
vételhez és az átadáshoz szükséges beállításokat, az erről szóló jegyzőkönyveket az átvételi
bejárás előtt át kell adni. Az előzőeken túl el kell végezni a szükséges munkálatokat az átvételi
jegyzőkönyvekbe foglalt hiányosságok kijavításához, és teljesíteni kell a Vállalkozót terhelő
jótállási és szavatossági kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat is.

7. Vállalkozó köteles a munkaterűlet birtokbavételétől kezdődően a beruházás Megrendelő
általi átvételéig gondoskodni a munkaterület és az elkészült munkák őrzéséről. Az őrzés
költségét a vállalkozói díj tartalmazza.

8. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási területeket és a megközelítési
útvonalakat eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani.

9. Az ideiglenes energiaellátás (víz, villany, gáz) biztosítása a Vállalkozó feladata.
34



10. Vállalkozónak a munkálatok kivitelezését a forgalom fenntartása mellett kell elvégeznie a
dokumentáció műszaki leírásában meghatározottak szerint. A forgalomtereléssel,
forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a Vállalkozó kötelessége. A
Vállalkozó kötelezettségét képezi továbbá a forgalom korlátozására feíhívó tájékoztató táblák
elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása.

11. A kivitelezés során teljes körűen, a szükséges közműegyeztetések lefolytatása,
szakközegek jelenlétének biztosítása, beleértve annak költségviselését is, valamint a
szükségessé váló közmű helyreállítások Vállalkozó feladatai.

12. A vállalkozó biztosítani köteles, hogy a munkaterületen végzett tevékenysége során
keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés ne haladja meg a jogszabályokban előírt
határértékekei. Szükség esetén a vállalkozó köteles megszerezni a hétvégi és éjszakai
munkavégzésekhez a hatályos jogszabályokban fogla]t határénékek alóli felmentést, annak
költségeit vállalkozó köteles vállalni.

13. A kivitelezőnek be kell szereznie az építéshez, az ideiglenes forgalomszabályozáshoz a
beavatkozással érintett tulajdonosok, kezelök (p1. közútkezelő, vasút üzemeltető stb.) írásos
hozzájáruló nyilatkozatát.

14. A kivitelezőnek a munkavégzést megelőzően át kell adnia az építtető, ill. megbízottja
részére a beépítés-technológiai utasítást. a keveréktervet, a mintavételi és megfelelőség
igazolási tervei.

15. A kivitelezőnek a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv szerint el kell
végeznie/végeztetnie a beépített szerkezeti rétegek megfelelőségének igazolásához szükséges
vizsgálatokat. A vizsgálatokat dokumentálni kell, mely a műszaki átadás-átvételi dokumentáció
részét képezi.

V.

VÁLILKOZÓI DÍJ, RÉSZSZÁMLA, ÜTEMEZÉS, ESEDÉKESSÉG, BIZTOSÍTÉKOK

I. A szerződéses ár nettó Ft + ÁFA, azaz Ft + ÁFA, amely azonos az
ajánlati árral. A támogatott műszaki tartalomra vonatkozó szerződéses ár nettó

forint, azaz forint. A nem támogatott
műszaki tartalomra vonatkozó szerződéses ár nettó forint, azaz

forint.

2. Megrendelő az esetlegesen felmerülő pótmunkákra tartalékkeretet nem biztosít. A Szerződés
keretében pótmunka nem számolható el.

3. A vállalkozói díj átalányár, amely mind az anyag-, mind a díjköltséget is magában foglalja.
A vállalkozói díj fedezi a jelen szerződés szerinti beruházás megvalósításához szükséges
minden munka ellenértékét, ezért a rendeltetésszerű használatra alkalmas, kellékszavatos
teljesítés érdekében az esetlegesen felmerülő tőbbletmunkák elvégzése is a vállalkozó
kötelezettsége.

• tőbbletmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban kimutathatóan szereplő, de
a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel.

• pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt
munkatétel (munkatöbblet).
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4. A szerződés elfogadott végösszegére és a szerződéses árra eső mindenkori ÁFA a hatályos
jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

5. Vállalkozó 20% előleget igényelhet előlegbekérő dokumentumon keresztül a munkaterület
átvételét követően. Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, Úgy ajánlatkérő azt az
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

6. Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén vállalkozók külön-külön) előlegigénylés esetén a
támogatott rész és a saját erőből megvalósuló rész tekintetében külön-külön l-l db
előlegszámlát köteles kiállítani. A támogatott rész teljesítése folyamán 50%-os készültségnél 1
db részszámlát és a sikeres átadás-átvételi eljárást követően I db végszámlát nyújthat be. A
saját erőből megvalósuló rész tekintetében a sikeres átadás-átvételi eljárást követően 1 db
végszámlát bocsáthat ki. Vállalkozó az igénybe vett elöleg összegével a végszámla kiállításakor
köteles elszámolni, a végszámla pénzügyileg rendezendő összegét az előleg összegével
csökkenteni.

7. Vállalkozó számlái ellenértéke teljesítése a Megrendelő részéről banki átutalással történik,
30 napos fizetési határidővel, figyelembe véve a Kbt. 135. (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, és a
322/20 15. (X.30.) Korm. rendelet 30.* vonatkozó előírásait. Megrendelő késedelmes fizetése
esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.
*-a alapján a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetés feltétele, hogy
a Vállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban Vagy 30 napnál nem régebbi
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást nyújt be a Megrendelő részére.

9. Megrendelő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.

VI.

A MUNK4TERÜLETÉS MUNK4BIZTONSÁG

I. A Megrendelő kötetes a II. pontban meghatározott munkatevékenységhez szükséges
megfelelő munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

2. Vállalkozó jogosult a Megrendelő üzemszerű működésének idején túlmenően is munkát
végezni.

3. A Vállalkozó az adott munkaterületen köteles figyelemmel lenni a Megrendelő üzemszerű
működésére, ha és amennyiben annak szabályozása lényeges. Köteles továbbá a Vállalkozó az
adott munkaterületen a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tűz- és vagyonvédelmi
előírások szigorú betartására. Ennek megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó teljes
felelősséggel tartozik — vétkességi alapon —‚ amelynek beálltakor az semmilyen módon és
mértékben a Megrendelőre át nem hárítható.

4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára aláírási és intézkedési jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezetőt, vagy felelős vezetőt biztosítani, illetve annak távolléte
idejére helyettest kinevezni, aki hasonlóképpen jogosult aláírni, intézkedni.

5. A Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a
biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben -

személyi, tárgyi, környezeti tényezők — biztosítva vannak.

6. A Vállalkozónak — mint önálló munkáltatónak — a munkaterület átvételét követően
kötelessége a kivitelezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával
végezni, illetőleg végeztetni.
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7. Amennyiben a Megrendelő felelős vezetője, Vagy a munkabiztonsági szakembere
munkabiztonsági, közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tűz-, Vagy környezetvédelmi
mulasztásokat, hiányosságokat, szabálytalanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységével
kapcsolatban, a következő pontokat érvényesítheti:

• A Vállalkozó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek
elhárítására irányuló tevékenységek kivételével.

• A Vállalkozó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő
képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni,
valamint

• Az ellenőrzés költségét Vállalkozóra terhelni és
• Felülvizsgálni a további együttműködés lehetőségét.

8. A Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi-, és tűzvédelmi oktatásairól készült
jegyzőkönyv egy másolati példányát a Megrendelő kérésére átadja. A munkavállalók szakmai,
illetve Orvosi alkalmasságára vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a helyszínen tartja,
és a Megrendelő kérésére bemutatja.

9. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját
tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során
meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem
tartásával okozott károk miatt Megrendelő jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni.

10. Megrendelő kérésére a Vállalkozó munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi adataira
vonatkozóan az adatszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói
adatszolgáltatásból eredő károk miatti kárigényét Megrendelő a Vállalkozó felé érvényesíti.

11. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi
előírásokban meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek az ebből
eredő kárát köteles megtéríteni.

12. Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületeket az
esetlegesen keletkezhető tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendelő
ez irányú észrevételét haladéktalanul teljesíti.

13. Vállalkozó az általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a
tevékenységéből származó hulladékokat gyűjteni, kezelni, elszállítani. a Megrendelő ez irányú
utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kötelezettségeinek a
Megrendelő felhívása ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a
Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni.

14. Vállalkozó a dolgozóival bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozó dolgozói által
okozott tűzesetet, környezetszennyezést a Megrendelönek is tartozik bejelenteni, és a
Megrendelőt a Vállalkozó a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzőkönyvben
a Vállalkozó megállapításokat csak a Megrendelő egyetértésével, annak hiteles
ellenjegyzésével tehet. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékesekhez
történő továbbítás előtt Vállalkozó köteles a Megrendelőnek jóváhagyásra megküldeni. A
Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott, egyező munkabaleseti, káreseti kivizsgálási
jegyzőkőnyv eredeti egy példányát a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8. napjáig a
Megrendelő részére megküldeni.

15. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett
munkabalesettel, káresettel kapcsolatban semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi
felelősség áthárítási követeléseket nem támaszthat. Vállalkozó köteles a tűzvédelmi részt is
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tartalmazó technológiai, műveleti, karbantartási utasítást készíteni és azt a munkakezdés előtt
bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének.

16. Az egyéni védőfelszerelésekről Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére.
Amennyiben a Vállalkozó a szükséges egyéni védőeszközöket nem biztosítja, azt a Megrendelő
a Vállalkozó terhére (azonnali leszámlázás mellett) biztosíthatja. Egyéni védőeszközök
hiányában semmilyen munkavégzés nem folytatható.

17. Vállalkozó köteles munkavállalóit munka-, tűz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni,
melyet külön jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín
felelős építésvezetőjének külön felszólítás nélkül másolatban át kell adni.

18. Vállalkozó munkavállalói az építkezés-kivitelezési helyszínen feliratokban
meghatározottakat munkavégzésük során kötelesek maradéktalanul betartani.

19. Vállalkozó köteles az általa felhasznált anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjait a
felhasználás előtt a Megrendelő kérésére Megrendelő felelős vezetőjének bemutatni, annak
másolati példányát átadni.

VII.

FELELŐSSÉG

1. A Vállalkozó felelőssége aMegrendelővel szemben kiterjed

- az általa aláírt kötelezettség vállalásokra;
- az érvényben lévő szabályokra;
- a szakma szabályaira.

2. A Vállalkozó felelős a munkaterületen épített dolgok megőrzéséért, ide értve az általa,
megelőzően létrehozottakat vagy a más vállalkozók által készítetteket, egészen azok átvételéig.

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy
használati jogát jogszerűen szerezte és gyakorolja. Ennek hiányában kötelezettséget vállal a
maga, alvállalkozói és beszállítói nevében a Megrendelő felé, hogy a szükséges felhasználási
engedélyeket saját hatáskörben és költségén beszerzi.

4. Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt, ha a Megrendelövel szemben bárki
bárminemű követelést támasztana, vagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok,
szerszámok, gyártási eljárások tulajdona, felhasználhatósága, vagy bárki szabadalmi oltalom,
licencia, ipari minta vagy modell, védjegy vagy márkanév általi védettség kapcsán bárminemű
igénnyel élne.

5. Vállalkozó köteles a Szerződés megkötésének időpontjától a sikeres műszaki átadás-átvétel
időpontjáig a Szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 30.000.000,- Ft/év,
továbbá 5.000.000,- Ft/kár összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni.
Vállalkozó a felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó kötvényét a jelen
szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadja.

VIII.

SZERZÓÉSES IDŐSZAK
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L A Vállalkozó a szerződéskötést követően a munkálatokat megkezdi, és azt legkésőbb a
szerzödéskötést követő napon belül befejezi, majd a területet, illetve az
elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadja.

2. Megrendelő nyilatkozik, hogy Vállalkozónak a kivitelezést a szerződés hatályba lépésétöl
számított 14 napon belül meg kell kezdenie.

3. A műszaki dokumentációban meghatározottakon túl az építés folyamán megfogalmazott
kivitelezést érintő megrendelői módosítások, ás vis major esetét kivéve a teljesítési határidő
nem módosulhat. A határidő meghosszabbításra irányuló kérelmet ajánlott levélben kell
eljuttatni a Megrendelőhöz, legkésőbb 5 nappal az arra okot adó esemény megtörténte után.

4. A műszaki dokumentációban nem szereplő és a munkaterület átadáskor eltakart állapotban
volt (rejtett) valamint a szokásos jelleget és mértéket meghaladó akadály
elhárításához/elhárulásához szükséges idővel a határidő meghosszabbodik. Az ilyen körülmény
felmerüléséről az építési naplóban tett bejegyzésen túl a Vállalkozó a Megrendelőt
haladéktalanul köteles értesíteni.

5. A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre.

Ix.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

1. A Vállalkozó az átadás-átvétel tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal írásban köteles
készre jelenteni.

2. Az átadás-átvételi eljárásról a felek egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben
Megrendelő vagy átveszi a beruházást, vagy ha a Vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű, az
átvételt megtagadja, felsorolva az átvételt akadályozó hibákat és hiányosságokat. Abban az
esetben, ha Vállalkozó hibájából Megrendelő az átvételt megtagadja, úgy Vállalkozó az átvételt
megtagadó jegyzőkönyvben felvett hibákat és hiányosságokat 30 napon belül orvosolja.

3. Abban az esetben, ha a Vállalkozó hibájából az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a
hiányosságok a hibák kijavítására nem kerül sor, Úgy Megrendelő választása szerint az esetleges
hibák értékének megfelelő árcsökkentést kérhet, vagy a hibákat a Vállalkozó költségére
harmadik személlyel kijavíttatja.

4. A Vállalkozó a beruházás átadáskor az átadás-átvételi dokumentáció részeként köteles
átadni a Megrendelő részére magyar nyelven a beépített anyagokra és berendezésekre
vonatkozó minőségi tanúsítványokat, használati és karbantartási utasításokat, garancia jegyeket
az egységes karbantartási könyvet. A Vállalkozó felelős az átadás-átvételi dokumentáció
átadásának elmulasztásából, vagy a késedelmességéből vagy hiányosságából eredő
Megrendelőt ért károkért.

5. Vállalkozó teljesítése határidőben teljesítettnek abban az esetben számít, ha a műszaki
átadás-átvétel a szerződés teljesítésére vonatkozó határidőn belül megkezdődik és a hibák és
hiányosságok kijavításával együtt be is fejeződik.

6. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elkészített munka átadására-átvételére
jogosultak:

a.)Megrendelő részérőP
bjVállalkozó részéről’

7. Vállalkozó a műszaki átadás — átvételi eljárás során köteles átadni a Megrendelőnek az
alábbi, magyar nyelvű dokumentumokat:
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- építési napló 1 példányát,
- 2 példány megvalósulási dokumentációt (tervet), amennyiben jogszabály előírja
- minősített mérési jegyzőkönyveket, amennyiben jogszabály előírja,
- a beépített anyagok minőségét tanúsító, a 275/20 13. (VII. 16.) Korm. rendeletben

foglaltaknak megfelelő magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatokat,
- a megvalósítási helyszíneken felhasznált anyagok, beépített eszközök, növények

megvalósítási helyekre és/vagy a vállalkozó nevére szóló szállítóleveleket, ennek
hiányában anyag átadás-átvételi bizonylatokat,

- felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatokat.

X.

MUNKÁK MÓDOSÍTÁSA

I. A műszaki dokumentációban meghatározottak a kivitelezés során, a vis major esetét kivéve,
nem módosíthatók.

2. Ha a Vállalkozó a műszaki dokumentációban, illetve az ajánlatában megnevezett anyagokat
— a felelősségi körén kívül eső ok miatt — beszerezni nem tudja, vagy a műszaki
dokumentációban, illetve ajánlata szerinti ajánlatban meg nem határozott vagy nem a típus
pontos megjelölésével szereplő anyagot kényszerül felhasználni, Úgy csak a célnak megfelelő,
azonos műszaki és használati paraméterű anyagot építhet be. A Vállalkozó köteles az adott
anyag mintáját és műbizonylatát előzetesen a Megrendelő részére megküldeni, illetve
bemutatni. A változtatásra és a beépítésre kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása után
kerülhet sor, mely hozzájárulás megadására Megrendelő nem köteles. Ebből többletköltsége a
Megrendelőnek nem adódhat, a vállalkozói díj nem növelhető. A Vállalkozó felel azért, hogy
a helyettesített anyag mind minőségben, mind használhatóságában megfelel a szerződés
előírásainak. Ezen pontban foglaltak teljesülése nem minősül a szerződés módosításának.

3. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkákon olyan módosításokat
hajt végre, amelyekhez a Megrendelő előzetesen, írásban nem járult hozzá, a Megrendelő saját
kezdeményezésre követelheti a bontást, a kijavítást, a szerződés pontos megvalósításához
szükséges újrakezdést, tekintet nélkül arra az árcsökkentésre, amelyet azon bontások,
kijavítások, vagy újrakezdések miatt követelhet, amelyek az építmény minőségét ronthatják.

4. A Megrendelő nem tartozik a Vállalkozónak többletfizetséggel az engedély nélkül végzett
módosított munkákért, ha azok többlet költséget okoztak a Vállalkozónak az eredeti
költségekhez képest.

XI.

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

1. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett feladatra eső nettó
vállalkozási díj 1%-a/naptári nap késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér a Vállalkozónak
fizetendő számla összegéből levonásra kerül. A késedelmi kötbér összege legfeljebb a
késedelemmel érintett feladatra eső nettó vállalkozási díj 15%-a lehet. Amennyiben a késedelmi
kötbér összege eléri a késedelemmel érintett feladatra eső nettó vállalkozási díj 15 %-át,
Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől.

2. Megrendelő az eredménytelenül letelt határidőt követő munkanapon a kötbér érvényesítését
megalapozó tényeket, a kötbérezéssel érintett feladatok/szolgáltatások körét, a kötbér alapjául
szolgáló értéket, a kötbér mértékét, hibás teljesítés esetén a póthatáridőt írásos dokumentumban
rögzíti és erről a Vállalkozót haladéktalanul értesíti. Ezen értesítés időpontja nem érinti a kötbér
esedékességét és felszámítását, amely naptári napok szerint történik.
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3. A Vállalkozó késedelembe esik, ha a beruházás olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős,
a Vállalkozó által vállalt határidőre nem készül cl.

4. A Megrendelő a Vállalkozó késedelme miatt elálIhat a szerződéstől, ha a késedelem a
teljesítési véghatáridőtől számítottan meghaladja a 15 naptári napot. Az elállást írásban kell
közö]ni. Ha a teljesítés meghiúsul akár a Megrendelő elállása miatt, akár más olyan ok miatt,
amelyért a Vállalkozó felelős, akkor a Vállalkozó az érintett feladatra eső szerződés szerinti,
áfa nélkül számított ellenszolgáltatás l5Vc-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles.

5. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott
és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

6. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor hatályos magyar Vagy honosított EU elöírások,
szabványok szerinti kivitelezést végezni. Vállalkozó a teljesített és átadott munkákra
Vonatkozóan ajogszabályokban meghatározott, de legalább hónap jótállási
kötelezettséget vállal. A játállás kiterjed a Megrendelő által jelzett valamennyi hibára, akár az
átvételi jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akár az átvételt követő utólagos
megjelenésük írásbeli közlése miatt.

7. Vállalkozó jótállási kötelezettsége — az érintett hibával kapcsolatban — megszűnik, ha a hiba
bizonyíthatóan:

• rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat;
• szándékos rongálás Vagy erőszakos behatás;
• elemi csapás;
• szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás;
• a szükséges karbantartás hiánya

miatt következett be, feltéve, ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről a
Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során kifejezetten tájékoztatva lett. A jótállás
vonatkozásában a Ptk. 6:17 l.*-6:173.*-ban foglaltak az irányadóak.

8. A nem megfelelő mennyiségi és minőségi vállalkozói teljesítés esetén aMegrendelő jogosult
a vállalkozói díjat arányosan csökkenteni.

9. Abban az esetben, ha a Vállalkozó, aki az építési szakmai ismereteket teljes körűen ismeri,
kellő gondossággal eljárva, észlelhette volna valamely műszaki dokumentációban szereplő terv
szakszerűtlenségét. hiányosságát, ellentmondásosságát, pontatlanságát és az érintett tervezőtől
nem kért egyeztetést, úgy köteles a minden, a műszaki megoldás meghatározásának
elmulasztásából eredő kárt, többletköltséget viselni.

10. A műszaki átadás-átvétel időpontjában, illetve a jótállási időn belül észlelt hibákat,
hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának, Illetve
pótlásának hauíridőit, illetve az igényelt díjleszállítás összegét. jótállás időtartama alatt a
Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás
a javítást lehetövé teszi - 48 órán belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt
időtartamon belül befejezni. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, vagy ajavítás,
csere élet-, vagy balesetveszély elhárításához nélkülözhetetlen, azt a Vállalkozó költségére és
felelősségére Megrendelő is elvégezheti, vagy elvégeztetheti.

11. A Vállalkozó felel azért, hogy a beépített dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben
és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ez a kellékszavatosság kiterjed a szolgáltatás
egészére. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő választása szerint kijavítást, kicserélést,
megfelelő árleszállítást, vagy árvisszatérítést kérhet. A Megrendelő a szavatossági jogait a
jótálláson kívül, amellett is érvényesítheti. A létesítmények kötelező alkalmassági időtartama —

amennyiben jogszabály, szabvány, hatósági előírás, vagy kötelező műszaki előírás ennél
hosszabb időtartamot nem állapít meg—S év.
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XII.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ ÉS MŰSZAKI ELLENŐR

L Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót - az
elektronikus építési napló esetén az első elektronikus építési főnaplót - és abban a munkaterület
átadás-átvételt - az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével - rögzíteni kell.

2. A munkaterületen a Vállalkozó építési naplót köteles vezetni, ahol rögzíti a beruházást érintő
minden lényeges tényt, körülményt.

3. Az építési naplóba a Vállalkozó, a Megrendelő, és a műszaki dokumentációban szereplő
terveket, műszaki leírásokat készítő tervezők, valamint a műszaki ellenőr jogosult bejegyzési
tenni.

4. A műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a szerződést és a
kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, a szerződésben és a műszaki dokumentációban
meghatározott szabványokat, előírásokat és a hatósági engedélyeket, ellenőrizze, hogy a
Vállalkozó megfelelő minőségben végzi-e a munkát, ellenőrizze az ütemtervben foglalt
szakaszok elkészültét, és a Vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett összegek
helytállóságát.

5. Vállalkozó az egyes eltakarásra kerülő munkarészek eltakarását 5 nappal megelőzően
köteles a műszaki ellenőrt írásban értesíteni, hogy ellenőrizhesse azokat.

6. A Vállalkozó minden olyan körülményről, amely a teljesítési határidő betartását
veszélyezteti, az építési naplóba történő bejegyzésen kívül, közvetlenül szükség szerint
telefonon is köteles értesíteni a műszaki ellenőrt. A Megrendelő jogosult a munkák végzését
bármikor — napszaki és időszaki korlátozás nélkül — ellenőrizni vagy ellenőriztetni.

XIII.

ALVÁLL4LKOZÓK IGÉNYBE VÉTELE

I. A Vállalkozó teljesítésében az az alvállalkozó működhet közre, valamint köteles
közremüködni az olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó
alkalmasságának igazolásában.

2. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148.
(2) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan
igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az adott alvállalkozó igénybevétele
nélkül nem következett volna be.

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy Jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló
szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 135. * szerinti
előírások és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesítését.

4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésére alkalmazott
valamennyi alvállalkozóját legkésőbb az alvállalkozó munkavégzését megelőző 3.
munkanapon bejelenti a Megrendelőnek és nyilatkozik arról, hogy ezen alvállalkozók esetében
nem állnak fenn a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok. A Vállalkozó felel azért,
hogy alvállalkozói megfelelnek a szerződés tárgya szerint irányadó létesítmények szakmai
szabályainak, illetve a jogszabályok által előírt képesítési, tevékenység folytatásra vonatkozó
szabályoknak.
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5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése során
olyan alvállalkozót foglalkoztat a munkaterületen, amelyet a Megrendelőnek nem Jelentett be,
úgy a Megrendelő ezen alvállalkozó Jelenlétét jogosulatlannak tekinti, és a munkaterületről
kitilthatja.

XIV.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

1. A Felek a szerződést a Kbt. 14l. rendelkezései szerint módosíthatják.

2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkezö változás, továbbá
a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező
változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet — az eset körülményeitől
függően — vagy előzetesen írásban vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10
napon belül köteles értesíteni.

3. Ha a Jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének,
ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szahá]yt kell
alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést
a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

4. A Vállalkozó a szerződéstől elállhat, ha a Megrendelő a munkaterület átadásával 30 napot
meghaladóan indok nélkül késlekedik.

5. Feleknek jogában áll a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve a
fennmaradó rész tekintetében elállhatnak a Szerződéstől. amennyiben a másik fél, neki
felróható okból súlyosan megszegi a Szerződésből eredő kötelezettségeit. Felek a felmondás
jogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban — a
felmondásra okot adó körülmény megjelölésével — a szerződésszerű állapot helyreállítására
felszólítani.

6. Súlyos szerzödésszegésnek minösül a Vállalkozó részéről különösen, amennyiben

• a késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelenül eltelt;
• bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a Szerződésben vállalt

valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét);
• ellene Jogerősen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult;
• jogosulatlanul használja fel a Szerződés teljesítése során tudomásárajutott információt,

illetve szándékos vagy gondatlan magatartásának következményeként az adatok,
információk illetéktelenek tudomására jutnak.

7. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, amennyiben

• a fizetési kötelezettségének a Vállalkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő
30 naptári napon belül sem tesz eleget,

• Vállalkozó szerződésszerű teljesítése ellenére az elkészült munkákat 30 naptári napon
belül sem veszi át.

8. Megrendelő a Kbt. 143. * (2) bekezdés alapján köteles a szerződést felmondani, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
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9. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani — ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon—, ha

• a Vállalkozóban közvetetten Vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;

• a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes Joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) Pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.

tO. Azok az összegek, amelyekkel a Vállalkozó tartozik az előző bekezdés alapján, szükség
szerint levonásra kerülnek a már elvégzett munka értékéből.

11. Az elállás bejelentését követően Megrendelő haladéktalanul megkezdheti — lehetőleg a
Vállalkozó jelenlétében —‚ a szerződés szerint elvégzett munkák és a Vállalkozó leltár szerint
készletezett anyagainak felmérését. Ezekről az eseményekről jegyzőkönyv készül. Ez a
jegyzőkönyv lesz az alapja az elvégzett munkák meghatározásának, figyelembe véve a
szerződés megszűnésének dátumát, ajótállás kezdeti időpontját, és a tervezett végső kifizetés
időpontját is.

12. A szerződés annak hatálya alatt rendes felmondással nem szüntethető meg, azonban
közös megegyezéssel igen.

Xv.

ÉR TESÍTÉSEK

1. A felek a szerződés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő
személyek részére, a következő címre kötelesek eljuttatni:

A Megrendelő részére:
név’
cím’
telefon
fax’
e-mail

Megrendelő műszaki ellenőre részére:
név’
cím’
telefon’
fax
e-mail’

A Vállalkozó részére:
név’
cím
telefon’
fax’
e-mail’
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A Vállalkozó felelős műszaki vezetője részére:
név.
cím
telefon
fax
e-mail

2. A Felek kötelesek az általuk tett jognyilatkozutot, intézkedést írásban — faxon Vagy postai
úton ajánlott levélként — egymás részére haladéktalanul megküldeni. Kézbesítés tekintetében a
Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. A
Felek ezen túlmenően, egymás munkájának elősegítése és a szerzödés minél hatékonyabb
teljesíthetősége érdekében az énesítéseket, tájékoztatásokat elektronikus úton is megküldhetik
egymásnak. Elektronikus úton történő értesítés esetén az értesítés, tájékoztatás akkor tekinthető
közöltnek, amikor a kézbesítés megtörténtéről automatikus visszaigazolő üzenet érkezett a
küldő Fél részére, vagy a fogadó Fél az értesítés, tájékoztatás megérkezését elektronikus úton
visszaigazolta, Vagy arra válaszolt.

3. A felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett
változásokat is a 2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni.

XVI.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Felek vállalják, hogy ajelen szerződés megkötése, illetve teljesítése során tudomásukra
jutott minősített adatokat és egyéb a Megrendelő által bizalmasnak minősített információkat
bizalmasan kezelik, és minden szükséges intézkedést megtesznek az ilyen és egyéb bizalmas
információk megőrzése érdekében, továbbá kizárólag azon munkatársaik, vezető
tisztségviselőik rendelkezésére bocsátják, akiknek elengedhetetlenül szükségük van a szerződés
teljesítése érdekében az ilyen információkra, és vállalják, hogy minden szükséges intézkedést
megtesznek azok megőrzésére.

2. A Felek a szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutó személyes adatokkal
kapcsolatosan az alábbiak szerint állapodnak meg:

a) a Vállalkozó a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során megismert személyes
adatok kezelésére, tárolására, feldolgozására, illetve továbbítására nem jogosult;

b) a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy sem alkalmazottai, sem alvállalkozói ne használják
fel a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során megismert személyes adatokat
semmilyen jogosulatlan célra.

3. A Vállalkozó a szerzödés teljesítése során tudomására jutott bizalmas — egyebek mellett, de
nem kizárólagosan a szerződéssel, annak tartalmáva kapcsolatos — információkat a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más
Számára hozzáférhetővé, illetve nem használhatja fel más számára végzett tevékenysége során.

4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel összefüggő belső iratanyagainak
vizsgálatát, a közpénzek felhasználásának ellenőrzését végző állami, és európai uniós ellenőrző
szervek számára üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

5. Felek megállapítják, hogy amennyiben akár Megrendelő, akár Vállalkozó személyében
jogutódlás következik be, Úgy jelen szerződés a jogutódok vonatkozásában változatlan
feltételekkel hatályban marad.
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6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a szerződés tárgyának a maradéktalan
teljesítését megelőzően társaságánál tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jelen
szerződés teljesítésére kihatással lévö jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra,
összeolvadásra vagy beolvadásra kerül sor, illetve ha a Vállalkozóval szemben felszámolási-,
csőd, vagy végelszámolási eljárási kezdeményeztek, avagy fizetésképtelenséggel fenyegető
helyzet alakult ki.

7. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teUesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a KM.
143. * (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíteni.

8. Vállalkozó - figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.
(6) bekezdésében foglalt kötelezettségre,- a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot teszi.

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

10. A „Zöld közbeszerzés” szempontjainak érvényesítése végett Vállalkozó vállalja,hogy

- a kapcsolattartások során és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat
részesíti előnyben. A Szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus
adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó változatok kerülnek
kinyomtatásra;

- a kivitelezés megvalósulása (pI. előállítás, szállítás, hulladékká válás) során
keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és a környezetet legkevésbé
terhelő, az erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát választja ki;

- a kivitelezés során környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek,
alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.

II. A Szerződő Felek esetleges vitáikat megkísérlik az I. pontban írott képviselőiken
keresztül előzetes egyeztetéssel rendezni, azonban annak elkerülhetetlenségekor — perértéktöl
függően — alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint illetékes járásbíróság, illetve
törvényszék kizárólagos illetékességének.

12. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk. vonatkozó
rendelkezései, továbbá a tárgykört szabályozó jogszabályok mindenkor hatályos előírásai az
irányadóak.

13. Ezen szerződés készült 5 (öt) eredeti példányban.

14. A szerződést a szerződő felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után — jogosított
képviselőiken keresztül — mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagyólag és
cégszerűen írták alá.

Kelt

Szabó György Róbert polgármester
Jakabszállás Község Onkormányzata
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Mellékletek:

1. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
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