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AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

„Egyedi szennyvízkezelés megvalósítása Bakonypéterden”
tárgyú, a Kbt. 115. § alapján indított közbeszerzési eljárásban.
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1. fejezet ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK
1.2. Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a Dokumentációt és annak
minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában,
amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét vagy jellemzőit.
1.3. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése és egyben az ajánlatok elbírálása egyszerűbbé tétele
érdekében jelen dokumentációban ismerteti a közbeszerzési eljárással kapcsolatos alapvető
rendelkezéseket és az ajánlatokkal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeit.

1.4. Ajánlatkérő: Bakonypéterd Község Önkormányzata 9088 Bakonypéterd, Kossuth L. u. 62.
1.5. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
1.6. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag
szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
1.7. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a
piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy
szolgáltatások nyújtását kínálja;
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ban foglaltakra, miszerint:
(1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi
jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés].
A Kbt. 115. § (4) szerint: „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 tenni olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.”
1.8. Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltakat, a
Dokumentáció az Ajánlattételi Felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az Ajánlattételi Felhívás és a
Dokumentáció között eltérés adódik, az Ajánlattételi Felhívás a mértékadó. Amennyiben az
elektronikus és papíralapú változat között ellentmondás van, a papíralapú változat az irányadó.
Ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, Ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy közülük melyik a megfelelő és melyiket kell semmisnek
tekinteni, a semmis adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési
szerződésben nem lehet alkalmazni.
1.9. Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek
felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.
1.10. Az Ajánlattevőknek a Dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell
kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik
fél nem készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára a munka valamely részére vonatkozóan.

1.11. Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint
ajánlattételre, és az abban leírt szerződés szerinti cél megvalósítására.
1.12. A munkák elvégzésére kötendő szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § alapján kerül lebonyolításra.
1.13. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a
nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jog előírásait. Az Ajánlattevő ajánlatának
benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a
teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja
össze.
1.14. A megkötendő szerződés: Vállalkozási szerződés.
1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízelvezető csatorna-hálózat kivitelezési munkáira
2. rész: Vállalkozási szerződés egyedi szennyvíztisztító berendezéseket magában foglaló telep
kivitelezési munkáira
2. Fejezet: Az eljárás menete, az ajánlattal szembeni követelmények
2.1. Pénzforrás
Az építési kivitelezési munkákat ajánlatkérő részben pályázati forrásból, részben önerőből
finanszírozza.
2.2. Ajánlati Dokumentáció
A dokumentáció az Ajánlatkérő által megrendelni kívánt „Egyedi szennyvízkezelés megvalósítása
Bakonypéterden” építési munkái elvégzéséhez szükséges feladat leírást, jelen közbeszerzési eljárásra
vonatkozó szabályokat, valamint a Vállalkozási szerződés-tervezetben foglalt szerződéses feltételeket
írja elő. Tartalmazza továbbá az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét,
formanyomtatványait.
Az Ajánlattételi felhívás, a jelen Ajánlati dokumentáció - beleértve a Vállalkozási szerződés-tervezetét
is – által nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásait kell alkalmazni!
2.3. Kiegészítő tájékoztatás, információnyújtás
Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban, írásban (levélben, vagy telefaxon) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtől.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt, ésszerű időben, írásban adja meg a kért
tájékoztatást. E kötelezettségének az ajánlatkérő oly módon tesz eleget, hogy az Ajánlattevők címére
írásban (e-mail-ben, vagy faxon) megküldi a kiegészítő tájékoztatást.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő
tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése
még az ajánlattételi, illetve részvételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy
ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre
jelentkezéshez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, élhet az ajánlattételi
határidő meghosszabbításának lehetőségével.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást
legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző harmadik napon kérték, az ajánlatkérő azonban nem tudja
a tájékoztatást határidőben megadni.
A kérdések és az arra adott válaszok a dokumentáció részévé válnak, azokat az ajánlat elkészítése
során figyelembe kell venni.
2.4. Az ajánlattételi felhívás módosítása, visszavonása
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlattételi felhívást. Az
ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás, illetőleg dokumentáció módosításáról az ajánlattevőket
írásban közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételi határidő lejárta előtt. Ajánlatkérő az ajánlattételi
határidő lejártáig bármikor jogosult az ajánlattételi felhívást visszavonni.

2.5. Az ajánlattal szembeni részletes tartalmi és formai követelmények
2.5.1. Az ajánlatokat a Kbt. 66 § (1) bekezdése alapján az alábbi tartalmi és foglalt formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni.
Az ajánlatot írásban, az ajánlat egyes lapjait egymást követő sorrendben lefűzve, oldalszámozással
ellátva kell elkészíteni és a Kbt. 68. § (2) bekezdésének megfelelően, az eljárást megindító felhívásban
megadott címre közvetlenül, vagy postai úton, zárt csomagolásban 1 eredeti példányban kell
benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig történő beérkezéssel.
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson az ajánlattevő nevét, címét és az „Ajánlat
közbeszerzésre” feliratot fel kell tüntetni.
A postán feladott ajánlatot ajánlat akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
a bontás helyszíneként megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
A Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján, ahol ajánlatkérő valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az
ajánlatnak a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányt (aláírás mintát) egyszerű másolatban.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján, az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok
benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (4. sz.
nyilatkozat). Közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (3. sz. nyilatkozat).
Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.
évi CXLIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
2.5.2. Felolvasó lap
A felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglalt, az ajánlatok bontásakor
ismertetendő adatokat (ajánlattevő neve, címe (székhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető
adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. (1. sz. melléklet)
2.5.3. Közös ajánlattétel
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdasági
társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget
és felelősséget kell vállalniuk. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő
jár el és az erre vonatkozó meghatalmazást, vagy az ajánlattevők mindegyike által aláírt erre vonatkozó
konzorciumi megállapodást csatolni kell.
A vezetőnek (gesztornak) teljes felhatalmazással kell rendelkeznie arról, hogy a közös ajánlatot tevő
valamennyi ajánlattevőt teljes jogkörrel képviselje, így különösen a közös ajánlattevők nevében a
szerződés teljesítése érdekében eljárjon, az ajánlatkérőtől utasításokat vehessen át, a szerződés teljes
végrehajtását, beleértve a számlák kiállítását is, kizárólag a vezető intézze.
Közös ajánlattétel esetében kötelező a 2. sz. nyilatkozat kitöltése.
2.5.4. Céges dokumentumok
Az Ajánlattevő és a közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők jelenlegi állapota szerinti:
- A cégkivonattal összhangban lévő aláírási címpéldány - az ajánlatot aláíró és szignáló személy(ek)től
– egyszerű másolata,
- Az esetlegesen el nem bírált változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott
példányának egyszerű másolata, valamint:

- Ha az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, illetve szignálja csatolni kell az aláíró és szignáló
személynek adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazását.
2.5.5. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m)és q) pontja szerinti
kizáró okok fennállnak.
Ajánlattevőnek - közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a
Kbt. 67. §. (1) bekezdés szerint, illetve a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik
(tartoznak) a kizáró okok hatálya alá. (5. sz. nyilatkozat)
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése, illetve a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia
szükséges arról, hogy az alvállalkozó vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
(6. sz. nyilatkozat)
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) alpontja szerint a Magyarországon
letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak
minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;
ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.
§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. (7. sz. nyilatkozat)
A nyilatkozatokat eredeti, az igazolásokat eredeti, vagy hiteles másolati formában kell csatolni.
2.5.6. Alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján alkalmassági
követelményt nem ír elő.
2.5.7. Szerződéstervezet
A 3. számú fejezetben megszövegezett Vállalkozási szerződés-tervezetet ki kell kitölteni, de csak a
záradéknál kell cégszerűen aláírni, ezzel is igazolva annak elfogadását.
2.5.8. Ajánlattevői nyilatkozat
Az ajánlattevő ajánlata részeként a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot tartozik
benyújtani eredeti példányban. (8. sz. nyilatkozat)
2.6. Az elbírálás szempontja:
Legjobb ár- érték arányt megjelenítő ajánlat bírálati szempont /Kbt. 76. § (1) c)/ mindkét részre
vonatkozóan az Ajánlattételi felhívás 12. pontjában megadottak szerint.
2.7. Fizetési feltételek
Az Ajánlattételi felhívás 9. pontjában foglaltak és a vállalkozási szerződés-tervezet szerint.
a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
- Kbt. 135. §.
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól.
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt
ellenértéket:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak,
hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik,
hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenértékből;
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés
elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem
szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított
harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét
követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül
közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az
alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint
visszatartja.
2.8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Az Ajánlattételi felhívás 27. Egyéb információk pont 9.) alpontja, illetve a Vállalkozási szerződésben
foglaltak szerint.
2.9. Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve a MAGYAR nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést
és egyéb anyagot is magyar nyelven kell elkészíteni. Az eredetileg idegen nyelven készült anyagokat –
kivéve prospektusokat, katalógusokat – hiteles magyar nyelvű fordításával ellátva kell az ajánlathoz
csatolni.
2.10. Részajánlat, többváltozatú ajánlat
Ajánlatkérő biztosítja a részekre történő ajánlattételt az Ajánlattételi felhívás 5. pontja szerint.
Ajánlat tétele minden részre vonatkozóan nem kötelező, de tehető. Ajánlatkérő az ajánlatokat
részenként bírálja el és részenként hirdeti ki az eredményt, a szerződést részenként köti meg a nyertes
ajánlattevőkkel.
Ajánlatkérő az eljárásban több változatú ajánlat benyújtását nem engedélyezi.
2.11. Ajánlati kötöttség
Az Ajánlattevő ajánlatához 60 napig kötve van, kivéve, ha az eljárás eredménytelen lesz és ajánlatkérő
egyik ajánlattevővel, sem kíván szerződést kötni.
2.12. Az ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli.
2.13. Az ajánlatok benyújtása
Az ajánlatot elektronikus úton nem lehet beadni.
Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható az ajánlattételi felhívásban rögzítettek szerint.
Az ajánlat postai úton csak tértivevényes (ajánlott) küldeményként nyújtható be. A benyújtás
teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét
Ajánlatkérő kérésre a helyszínen írásban visszaigazolja.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.
2.14. Az ajánlat visszavonása
Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal
visszavonhatja az ajánlatát.
2.15. Az ajánlat módosítása
Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal
módosíthatja az ajánlatát. A módosítás alaki kellékeire megfelelően irányadók az ajánlat alaki
kellékeire vonatkozó feltételek.

2.16. Az ajánlatok felbontása
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az ajánlattételi felhívásban
meghatározott helyen bontja fel.
Az ajánlatok felbontásán az ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott személyek, valamint az
ellenőrző szervezetek képviselői lehetnek jelen. Az Ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem
kapnak.
Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét), valamint
azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról, ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól
számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.
2. 17. Érvénytelen ajánlat.
Érvénytelen az ajánlat, ha:
a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása
alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való
megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
Az előzőeken túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [Kbt. 72. §].
2.18. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés
szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36-1-428-5100 Fax: +36-1-428-5509 Honlap: http://nav.gov.hu/
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. L: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100 Fax: +36-1-476-1390 Honlap: www.antsz.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. L: 1476 Budapest, 62. , Pf. 75.
Tel.: +36-1- 303-9300 Fax: +36-1- 210-4255 Honlap: www.munka.hu e-mail: munka@lab.hu
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 1106 Budapest, Fehér út
10. L: 1476 Budapest, Pf. 75.
Tel.: +36-1- 433-0402 Fax: +36-1- 433-0455 Honlap: www.ommf.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 9022 Győr, Gárdonyi Géza u.7. L: 9001 Győr, Pf. 601. Tel: 06-96512-963 Fax: 06-96-512-962 E-mail: gyorms-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, gyorms-khmmszsz@ommf.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Bp, Columbus u.17-23. L: 1590 Bp, Pf. 95.
Tel.: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903 Honlap: www.mbfh.hu
ÁNTSZ 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. L: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264 a regionális és kistérségi
intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található
Egyenlő Bánásmód Hatóság L: 1024 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Telefon: (1) 795-2975 FAX: (1)
795-0760 E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu Honlap: www.egyenlobanasmod.hu

2.19. Az Ajánlattevő kizárása
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta Kbt. 63. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. §
(5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti
elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
2.20. Az ajánlatok hiánypótlása, tisztázó kérdések
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. § szerint az ajánlatkérő az összes ajánlattevő
számára azonos feltételekkel hiánypótlás biztosít, valamint az ajánlatban vagy részvételi
jelentkezésben található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása
érdekében az ajánlattevőtől vagy részvételre jelentkezőtől felvilágosítást kér.
2.21. Kirívóan alacsony ellenszolgáltatás és irreális kötelezettségvállalás
Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő
a Kbt. 71. § szerint jár el.
2.22. Az ajánlatok értékelése
Az Ajánlatkérő csak az alkalmasnak minősített ajánlattevők érvényes ajánlatait értékeli.
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározott szempontja alapján értékeli.
2.23. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 2.24. Az ajánlatok elfogadása, illetve elutasítása
Eredménytelen az eljárás (Kbt. 75. §), ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi
jelentkezést;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy
a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő,
illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az
ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást
lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége
helyreállítható;
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi
határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi
szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést;
f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített
ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás
szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
2.25. Az eljárás eredményének kihirdetése
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 70. §-ban meghatározottak szerint bírálja el.

A Kbt. 79. § szerint eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést
az ajánlattevőknek egyidejűleg megküldi.
2. 26. A szerződéskötés
A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 131. §-ban foglaltak szerint köti meg a
szerződést az eljárás nyertesével.
2. 27. Alkalmazandó jogszabály.
Az ajánlattételi felhívásban és e dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a Kbt., illetve az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
2.28. Konzultáció:
Ajánlatkérő bemutatja a helyszínt az Ajánlattételi felhívás 27. Egyéb információk pont 13.) alpontja
szerint.

3. fejezet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
/tervezet/

1.
1.1

Szerződő felek
Megrendelő: Bakonypéterd Község Önkormányzata
Címe: 9088 Bakonypéterd, Kossuth L. u. 62.
Képviseli: Bolla Tünde polgármester
Adószám: 15431758-1-08
Bankszámlaszám:
(továbbiakban Megrendelő)

1.2

Vállalkozó:
Címe:
Képviseli:
Adószáma:
Bankszámlaszám:
Cégjegyzék száma:
(továbbiakban Vállalkozó)

Preambulum:
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § alapján,
a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő
alkalmazásával közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a
közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlatot tette:
1. rész: Szennyvízelvezető csatorna-hálózat kialakítása.
Értékelési alszempontok
1. Ajánlati ár.

Ajánlat
/nettó HUF /

2. Jótállás időtartama.

/hónap/

3. Próbaüzem időtartama.

/hónap/

2. rész: Egyedi szennyvíztisztító berendezések alkotta telep kiépítése.
Értékelési alszempontok
1. Ajánlati ár.

Ajánlat
/nettó HUF /

2. Jótállás időtartama.

/hónap/

3. Próbaüzem időtartama.

/hónap/

Megrendelő és a nyertes ajánlattevőként szerződő Vállalkozó a közbeszerzési eljárás eredményeként
jelen Vállalkozási szerződést köti.
2.

A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az „Egyedi szennyvízkezelés megvalósítása
Bakonypéterden”
1. rész: Szennyvízelvezető csatorna-hálózat kialakítása..
2. rész: Egyedi szennyvíztisztító berendezések alkotta telep kiépítése.
kivitelezését, a vállalkozó közbeszerzési ajánlata és a rendelkezésre bocsátott tervek és költségvetés
alapján.

A kivitelezésre vonatkozó tervdokumentációt Megrendelő Vállalkozó részére a szerződés aláírásakor
átadta.
3.

A vállalkozás díja

Fix, egyösszegű átalányár:
nettó:
,- Forint
ÁFA (27%):
,- Forint
bruttó:
,- Forint, azaz
.......................................................................................... 00/100 Magyar Forint
4.

Határidők

4.1 A munkaterület átadásának határideje: a szerződéskötést követően haladéktalanul.
4.2 A kivitelezés befejezési határideje: 2018. augusztus 31., mely időpont jelenti a műszaki átadásátvételi eljárás lezárását és az átadási dokumentáció (megvalósulási és minősítési terv 3-3 példányban)
maradéktalan teljesítését.
4.3 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult
teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi
teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.
4.4 Vállalkozó az eredményes műszaki átadás lezárását követően köteles az ajánlata szerinti …… hónap
próbaüzemet lefolytatni. A próbaüzem lezárását követően köteles a vízjogi üzemeltetési engedély
megszerzéséhez szükséges dokumentációt átadni és az engedélyezési eljárásban aktívan részt venni. A
próbaüzem időtartama alatt felmerülő összes üzemeltetési költség Vállalkozót terheli.
5.

Műszaki feltételek

5.1 A Megrendelő a kivitelezés megkezdésekor E- Építési naplót nyit.
Tárgyalási jogkörrel felhatalmazott képviselők:
Megrendelő részéről:

Név:
Cím:
Tel:

Vállalkozó részéről:

Név:
Cím:
Tel:

Bolla Tünde polgármester
9088 Bakonypéterd, Kossuth L. u. 62.
+3688498507

Építési naplóba bejegyzésre jogosult:
Megrendelő részéről:

Név:
Cím:
Tel:

Bolla Tünde polgármester
9088 Bakonypéterd, Kossuth L. u. 62.
+3688498507

Műszaki ellenőr:

Név:
Cím:
Tel:

Dobos Szabolcs
Székhely: 9012 Győr, Vadvirág utca 24. 2. em. 5.
+36204290888

Vállalkozó részéről:

Név:
Cím:
Tel:

5.2 Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi
szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések
elhelyezéséről. (Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítettek szerint).
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezési munkákat lakóházak és üzemelő intézmények
közelében kell végeznie, így fokozottan köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb,
speciális) szabályokat betartani.
5.3 A Megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 naponként köteles
ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és költségvetésnek megfelelően történik-e. Megrendelő

észrevételét köteles az építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az
ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni.
5.4 Az eltakarásra kerülő munkarészeket a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bemutatni és őt az
eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (2 nappal
korábban) értesíteni.
5.5 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, továbbá a tervtől és
költségvetéstől eltérő kivitelezés (továbbiakban pótmunka) csak külön megrendelésre, – előzetes
ármegállapodás alapján – végezhető el. Amennyiben a költségvetés a Pótmunkára vonatkozóan
beazonosítható tételt tartalmaz, elszámolása a költségvetésben szereplő díjakkal történik. A vállalkozó
a szerződés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését nem tagadhatja meg. Pótmunkán
azon munkarész értendő, mely az ajánlatban nem szerepel.
5.6 A Pótmunka igényt Vállalkozó, a Pótmunka elrendelését Megrendelő - bejegyzésre jogosult
képviselője által – az Építési naplóban köteles rögzíteni.
5.7 Elmaradó munkák esetén a benyújtott költségvetésben szereplő díjakkal a jelen szerződés 3.
pontjában meghatározott díj csökkentésre kerül.
5.8 A szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat Vállalkozó köteles külön térítés nélkül
elvégezni. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól
eltérő mennyiséget kell kivitelezni.
5.9 A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy az
Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és
az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek a pótmunkákra vonatkozó szabályok szerint járnak el
5.10 Vállalkozó jogosult a vállalkozási díj 65%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozókat
bevonni a kivitelezésbe, a közbeszerzési ajánlatában megjelölt feladatok elvégzésére. Az alvállalkozó
tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.
5.10.1 A teljesítés során igénybevett alvállalkozók:
Neve, címe: ............................................................................................
A szerződésnek az a része, amelyben a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
............................................................. Teljesítés %-os aránya: ....................
6.

Pénzügyi feltételek

6.1 Előleg a vállalási ár 5 %-a erejéig igényelhető. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
6.2 A Vállalkozó jogosult 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtására.
Az 1. részszámla az igazolt teljesítés 25 %-át követően, a szerződött összeg 25 %-áról, a 2. részszámla
az igazolt teljesítés 50 %-át követően, a szerződött összeg 25 %-áról, a 3. részszámla az igazolt
teljesítés 75 %-át követően, a szerződött összeg 25 %-áról,nyújtható be. A végszámla az eredményes
próbaüzem lezárása után, a teljesítés megtörténtének igazolását követően nyújtható be a fennmaradó
összegről.
Számlázás a fordított ÁFA fizetéssel történik.
Megrendelő köteles a számlát a benyújtástól számított 30 napon belül a Vállalkozó 1.2 pontban közölt
számlájára történő átutalással kiegyenlíteni.
6.3 Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat késedelmes időszakra
vetített mértékének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozó részére.
6.4 A véghatáridő teljesítésére az Megrendelő késedelmi kötbért ír elő, melynek mértéke naponta
nettó 100 000,- Ft, mely azonban összességében nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár 20%-át.
6.5 Megrendelő jólteljesítési biztosíték nyújtását írja elő Vállalkozónak. A jólteljesítési biztosíték
mértéke a nettó vállalási ár 5 %-a. A biztosíték Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az
előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével,
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. A biztosítéknak a szerződés teljesítésének, vagyis a sikeres próbaüzem lezárásának
időpontjától kell Megrendelő rendelkezésére állni.
6.6 A Vállalkozó az elvégzett munkára az ajánlata szerinti ... hónap jótállást vállal. A garanciális idő
kezdete a sikeres próbaüzem lezárását követő első nap.

6.7 A Megrendelő az előző pont szerinti jótállási idő letelte előtt garanciális bejárást hív össze. A
bejáráson megállapításra kerülnek az esetlegesen elvégzendő garanciális javítások, melyeket a
Vállalkozó 1 hónapon belül köteles elvégezni.
6.8 Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe- a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
6.8.1 az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek
nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
ellenszolgáltatásból;
6.8.2 az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki
ezen számláikat;
6.8.3 az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki
számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés
mértékét;
6.8.4 a 6.8.3 pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
6.8.5 az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint
azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak
szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
6.8.6 az ajánlattevőként szerződő felek átadják az 6.8.5 pont szerinti átutalások igazolásainak
másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az
ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél
megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az
alvállalkozónak);
6.8.7 az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói
teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként
szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §ára is tekintettel teljesítették;
6.8.8 ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az 6.8.5 vagy az 6.8.6 pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a
kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére
igazolja, hogy az 6.8.5 vagy az 6.8.6 pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő
irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a 6.8.2 pont
szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
7.

Átadás-átvétel

7.1 A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 10 nappal köteles a Megrendelő felé a
munkát készre jelenteni. A feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés
elbírálásához szükséges iratokat (építési napló és annak mellékleteit) rendelkezésre kell bocsátani.
7.2 Ha a Megrendelő megítélése szerint a megrendelt munka műszaki készültsége kielégítendő, az
értesítés készhez vételétől számított 8 naptári napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi
eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt felet, hatóságot, üzemeltetőt.
7.3 Ha a létesítmény teljes mértékben elkészült, a próbaüzem sikeresen lezárásra került és az átadásátvételi jegyzőkönyvben felvett feladatok kielégítően elkészültek, a Megrendelő kiadja a teljesítés
igazolását a befejezésről. A teljesítés igazolás birtokában a Vállalkozó a végszámláját benyújthatja.
8.

Minőség, szavatosság

8.1 A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. osztályú minőségi szintű,
valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szintjéhez tartozó teljesítést
vállal.
8.2 Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a
Vállalkozónak kell beszerezni, vagy elkészítenie:

a.) szabványban előírt minőségűnek kell lennie
b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni
8.3 A Vállalkozó köteles a kötelező alkalmassági időre vonatkozó 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IPM-KMMÉM-KVM együttes rendelete alapján szavatolni teljesítése megfelelőségét.
9.

Különleges feltételek

9.1 A szerződő Felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mellékletekben
rögzített feltételekben állapodnak meg: A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt
kezelendők.
1. Ajánlattételi felhívás
2. Ajánlattételi dokumentáció
3. Vállalkozó közbeszerzési ajánlata
4. Felelősségbiztosítási kötvény másolata
9.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint
9.2.1 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;
9.2.2 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
9.3 A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
9.3.1 a nyertes ajánlattevőben 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;
9.3.2 a nyertes ajánlattevő 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.

Jogviták eldöntése

10.1 A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem
rendezett vitás ügyben a hatáskörrel és illetékességgel bíró Győri Törvényszék jár el.
10.2 A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény rendelkezései az irányadók.
10.3 A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet, a Kbt. 141.
§-ban foglaltak figyelembevételével.
Bakonypéterd, 2017.

………………………………
Megrendelő

Záradék:

…………………………….
Vállalkozó

A fenti Vállalkozási szerződés-tervezetben foglalt feltételeket elfogadom, és tudomásul veszem, hogy
ajánlatom elfogadása esetén a Vállalkozási szerződés a fenti szerződéses feltételek, és a nyertesnek
kihirdetett ajánlatomban foglalt adatok alapján kerül összeállításra és aláírásra.
Dátum
Cégszerű aláírás

4. Fejezet Mellékletek, nyilatkozatok
Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

Oldalszám
Fedlap
Felolvasólap (1. sz. melléklet)
Nyilatkozat közös ajánlattétel tekintetében (2. sz. nyilatkozat)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerint (3. sz. nyilatkozat)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdése
szerint (4. sz. nyilatkozat)
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (5. sz. nyilatkozat)
Nyilatkozat alvállalkozók tekintetében a kizáró okok fenn nem állásáról (6. sz.
nyilatkozat)
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pont tekintetében (7. sz. nyilatkozat)
Ajánlattevői nyilatkozat (8. sz. nyilatkozat)
Aláírási címpéldány/aláírási minta
Kitöltött szerződés-tervezet a záradéknál aláírva
Beárazott árazatlan költségvetés
Céges adatok (9. sz. melléklet)
Adott esetben. Változásbejegyzési (elektronikus) kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás
Adott esetben. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalva (11. sz. melléklet)
Adott esetben. Konzorciumi (közös ajánlattevői) megállapodás (közös ajánlattétel
esetén)
Adott esetben az üzleti titkot tartalmazó iratok
Adott esetben az ajánlattevő által becsatolni kívánt egyéb iratok dokumentumok

Fedlap

Ajánlattevő:

AJÁNLAT

a „Egyedi szennyvízkezelés megvalósítása Bakonypéterden” tárgyú, a Kbt. 115. § alapján indított
közbeszerzési eljárásban.

1. sz. melléklet
Felolvasólap

Ajánlattevő megnevezése:
Ajánlattevő székhelye:
Kapcsolttartó:
tel:
fax:
e-mail:
Ajánlat tárgya: Egyedi szennyvízkezelés megvalósítása Bakonypéterden
1. rész: Szennyvízelvezető csatorna-hálózat kialakítása.

Ajánlat:
Értékelési alszempontok
1. Ajánlati ár.

Ajánlat
/nettó HUF /

2. Jótállás időtartama.

/hónap/

3. Próbaüzem időtartama.

/hónap/

2. rész: Egyedi szennyvíztisztító berendezések alkotta telep kiépítése.
Ajánlat:
Értékelési alszempontok
1. Ajánlati ár.

Ajánlat
/nettó HUF /

2. Jótállás időtartama.

/hónap/

3. Próbaüzem időtartama.

/hónap/

Dátum:

Cégszerű aláírás

2. sz. nyilatkozat
Nyilatkozat közös ajánlattétel tekintetében
A(z) …...........................................(cégnév), valamint a(z)….........................................(cégnév)
a Kbt. 35. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot a Bakonypéterd Község Önkormányzata által indított
„Egyedi szennyvízkezelés megvalósítása Bakonypéterden” közbeszerzési eljárásban.
A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban

foglalt

valamennyi

feltételt

megismertük,

megértettük

és

azokat

jelen

nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – az
ajánlatunk szerinti teljes összegű ellenértékért egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő
eljárásra a ……….............................(cégnév) …….......................(név) teljes joggal jogosult.
Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték
megfizetése a ............................................................... számú bankszámlára, átutalással történik.
Dátum:

……………………………………..

…………………………………….

Cégszerű aláírás

Cégszerű aláírás

Csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki és nyújtandó be
Közös ajánlattétel esetén be kell csatolni a közös ajánlattételre vonatkozó megállapodást (konzorciumi
szerződést)

3. sz. nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerint
Alulírott ………………….....………(név), mint a(z) .…....…....................……………... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Bakonypéterd Község Önkormányzata által indított „Egyedi
szennyvízkezelés megvalósítása Bakonypéterden” közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy:
1. A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánok igénybe venni*:
- ………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………..
2. A közbeszerzés teljesítésében az alábbi alvállalkozók vesznek részt:
2.1 Alvállalkozó: ………………………………………………………
Az alvállalkozó közreműködésének mértéke (a szerződés értékének %-ában): ……….
A

közbeszerzésnek

az

a

része,

amelyben

a

megjelölt

alvállalkozó

közreműködik*:

…………………………………………………………………………………………………..
2.2 Alvállalkozó: ………………………………………………………
Az alvállalkozó közreműködésének mértéke (a szerződés értékének %-ában): ……….
A

közbeszerzésnek

az

a

része,

amelyben

a

megjelölt

alvállalkozó

közreműködik*:

…………………………………………………………………………………………………..
2.3 Alvállalkozó: ………………………………………………………
Az alvállalkozó közreműködésének mértéke (a szerződés értékének %-ában): ……….
A

közbeszerzésnek

az

a

része,

amelyben

a

megjelölt

alvállalkozó

közreműködik*:

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

Dátum:

Cégszerű aláírás

4. sz. nyilatkozat
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról
Alulírott ………………….....………(név), mint a(z) .…....…....................……………... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Bakonypéterd Község Önkormányzata által indított „Egyedi
szennyvízkezelés megvalósítása Bakonypéterden” közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az
általam képviselt cég Kkvt. szerinti besorolása (a megfelelő válasz aláhúzandó):

a.) mikrovállalkozás
b.) kisvállalkozás
c.) középvállalkozás
d.) nem tartozik az a-c) kategóriákba
Dátum:
Cégszerű aláírás

2004. évi XXXIV. törvény szerint:
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43
millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

5. sz. nyilatkozat
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott ………………….....………(név), mint a(z) .…....…....................……………... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Bakonypéterd Község Önkormányzata által indított „Egyedi
szennyvízkezelés megvalósítása Bakonypéterden” közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az
általam képvisel cég nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)
bekezdése g)-k), m) és q) alpontjában felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Ezzel kapcsolatban a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) alpontjában felsorolt
foglalt alábbi kizáró okok, melyek szerint:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra
került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata
esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis
nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett
közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került
jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három
évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot
szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési
eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró
okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban
együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság
fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó
döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott
helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa
szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az
ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan
előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési
eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az
EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a
kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való
előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon
orvosolni;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott,
jogerős határozata megállapította.

Dátum:

Cégszerű aláírás.

Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlatot tevők ugyanezen külön-külön nyilatkozatai csatolandók egyszerű
nyilatkozati formában az ajánlattal egyidejűleg!

6. sz. nyilatkozat
Nyilatkozat alvállalkozók tekintetében
Alulírott ………………….....………(név), mint a(z) .…....…....................……………... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Bakonypéterd Község Önkormányzata által indított „Egyedi
szennyvízkezelés megvalósítása Bakonypéterden” közbeszerzési eljárásban a Kbt. 67. § (4) bekezdése
alapján nyilatkozom, hogy társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Dátum:

Cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlatot tevők ugyanezen külön-külön nyilatkozatai csatolandók egyszerű
nyilatkozati formában az ajánlattal egyidejűleg!

7. sz. nyilatkozat
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pont tekintetében
Alulírott ………………….....………(név), mint a(z) .…....…....................……………... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője a Bakonypéterd Község Önkormányzata által indított „Egyedi
szennyvízkezelés megvalósítása Bakonypéterden”

közbeszerzési eljárásban,

a közbeszerzési

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) alpontja szerint
nyilatkozom, hogy:
I.
A társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet a szabályozott tőzsdén 1
a) jegyeznek
b) nem jegyeznek
Amennyiben a társaságot a szabályozott tőzsdén nem jegyzik:
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosokkal 2
a) rendelkezünk
b) nem rendelkezünk
Amennyiben rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges
tulajdonosokkal:
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosok nevei és állandó lakóhelyei az
alábbiak:
1. Név: …………………………………..; Állandó lakóhely: ……………………………..,3
2. Név: …………………………………..; Állandó lakóhely: ……………………………..
3. Név: …………………………………..; Állandó lakóhely: ……………………………..
Amennyiben nem rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerint definiált tényleges
tulajdonosokkal, akkor az re) pont szerinti tényleges tulajdonos a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője(i):
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § re) pontja szerint vezető tisztségviselő neve(i) és állandó lakóhelye(i) az
alábbiak:
1. Név: …………………………………..; Állandó lakóhely: ……………………………..; 3
2. Név: …………………………………..; Állandó lakóhely: ……………………………..;
3. Név: …………………………………..; Állandó lakóhely: ……………………………..;

A megfelelő aláhúzandó
A megfelelő aláhúzandó
3 Az e helyen szerepeltetendő személyek számához igazodóan a megfelelő számú sor alkalmazandó
1
2

II.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § ic) és 10. § gc) pontja alapján ezúton nyilatkozunk továbbá
arról, hogy az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet rendelkezik
társaságunkban közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal:
Szervezet/személy neve

Szervezet/személy tulajdoni
hányada/szavazati jogának hányada
társaságunkban (%-ban megadva)

Ezúton nyilatkozunk továbbá, hogy figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kc) pontjára, ezen
szervezet(ek)/személy(ek) nem állnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1)
bekezdésének kc) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt.
(megfelelő válasz aláhúzandó, illetve kitöltendő)
Dátum:

Cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlatot tevők ugyanezen külön-külön nyilatkozatai csatolandók egyszerű
nyilatkozati formában az ajánlattal egyidejűleg!

8. sz. nyilatkozat
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat
Alulírott ………………….....………(név), mint a(z) .…....…....................……………... (cégnév)
cégjegyzésre jogosult képviselője, mint Ajánlattevő kijelentem, hogy a Bakonypéterd Község
Önkormányzata által indított „Egyedi szennyvízkezelés megvalósítása Bakonypéterden” közbeszerzési
eljárásban ajánlatomat az „Ajánlattételi felhívás „az Ajánlati dokumentáció” és a műszaki
dokumentáció, valamint a helyszín ismeretében nyújtottam be.
Az ajánlatunk megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek,
amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Vállalom, hogy az „Ajánlattételi felhívásban” és az „Ajánlati dokumentációban és annak műszaki
tartalmában meghatározott követelményeket és előírásokat betartva az ajánlatomhoz csatolt
Vállalkozási szerződés-tervezet szerint az ajánlatomban foglalt vállalási áron, teljeskörűen teljesítem
tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkát.
Nyertességem esetén vállalom a szerződés Kbt.131.-134. § előírásai szerinti megkötését és annak Kbt.
vonatkozó előírásai szerinti teljesítését, különös tekintettel a Kbt. 135. §-ában foglaltakra.
Nyertességem esetén a Kbt.135. § (5) bekezdése szerint vállalom, hogy a szerződés előírásai szerinti
jólteljesítési biztosítékot Megrendelő részére a vállalkozási szerződés előírásai szerint, a szerződés
teljesítésének időpontjától rendelkezésre bocsátom.
Nyertességem esetén vállalom az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 26. § szerint - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződés
megkötését vagy a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztem az ajánlati árunknak megfelelő
mértékű felelősségbiztosításra.
Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs.

Dátum:

Cégszerű aláírás

9. sz. melléklet
Céges adatok
Az ajánlattevő elérhetőségének adatai
1. Ajánlattevő neve:
2. Ajánlattevő székhelye:
Telefonszáma:
e-mail:
Fax száma:
3. Ajánlattevő képviselője, beosztása:
Elérhetősége telefon:
e-mail:
Fax:
4. Kapcsolattartó személy neve, beosztása:
Elérhetősége telefon:
e-mail:
Fax:
5. Ajánlattevő számlaszáma:
6. Ajánlattevő cégjegyzék száma:
7.

Ajánlattevő adószáma:
Dátum:

Cégszerű aláírás

II. kötet
Műszaki dokumentáció
Ajánlatkérő a dokumentációt (engedély, tervek, árazatlan költségvetés) ajánlattevők részére külön
díjazás nélkül elektronikus formában, e-mailben megküldi, illetve az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők részére átadja.

Bakonypéterd, 2017. november 03.

…………………………………..
Bolla Tünde
polgármester

