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1. A dokumentáció
1.1. Jánoshida Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (Kbt.) előírásai alapján, a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében dokumentációt
készített az ajánlattevő részére. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban használt – külön nem definiált – fogalmak megegyeznek a Kbt.-ben definiált fogalmakkal.
1.2. Az ajánlattételi felhívás, a jelen dokumentáció, valamint a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok
előírásai együttesen határozzák meg az ajánlattétel feltételeit, a dokumentumok együtt értelmezendő és használandó az ajánlat elkészítése valamint az eljárás során.
2. Közös ajánlattevők ajánlattétele
2.1. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Az ajánlatkérő nyertes közös ajánlattevőktől nem
követeli meg gazdasági társaság létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatot valamennyi
közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. Együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek
egyetemleges és külön-külön is kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a teljesítésért. Az
ajánlatban meg kell jelölniük, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodás vagy
szerződés másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
2.2. Az együttműködési megállapodásban vagy szerződésben fel kell tüntetni a teljesítés partnerek
közötti feladatmegosztását és arányát valamint a hatáskörök bemutatását. Tartalmaznia kell továbbá a képviselő cég meghatalmazását és valamennyi ajánlattevő tag kifejezett nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy egyetemlegesen és külön-külön is felelősek a szerződés teljesítéséért.
2.3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 70. § (6) bekezdésében foglaltakra, mely
szerint, ha egy – a Kbt. 4. § 2. pontjának a)–d) alpontjai hatálya alá nem tartozó – személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
3. A közbeszerzés mennyisége, műszaki leírása
3.1. Az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban szereplő valamennyi feladat és egyéb
előírt kötelezettség díja, költsége a nyertes ajánlattevőt terheli, ezért az ajánlattevő ajánlatát ennek figyelembe vételével alakítsa ki.
3.2. A közbeszerzés tárgyát és mennyiségét az ajánlattételi felhívás 4. pontja tartalmazza.
3.3. A tervek elkészítése mellett a tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása során felmerülő kérdések megválaszolása, valamint a konzultációs napon, helyszíni
bejáráson történő részvétele.
3.4. A kivitelezési dokumentációt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elkészíteni.
Tekintettel kell lenni különösen az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)

2/22. oldal

Korm. rendelet valamint az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet előírásaira.
4. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok jegyzéke
4.1. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat, iratokat kell – lehetőleg a megadott sorrend
szerint – tartalmaznia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)–d) pontjai alapján
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján
Nyilatkozat(ok) a kizáró okok fenn nem állásáról
Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata
Cégadatok igazolása
Aláírási címpéldány
Releváns esetben meghatalmazás
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők közötti megállapodás
Releváns esetben számviteli beszámoló
Gazdasági, pénzügyi alkalmasság igazoláshoz történő erőforrást nyújtó szervezet igénybe vétele esetén többségi befolyásról szóló nyilatkozat
Referenciaigazolás
5. Az egyes benyújtandó dokumentumok részletezése

A dokumentáció részét képező formanyomtatványok csak mintaként szolgálnak, megkönnyítve az
ajánlattételt. Alkalmazásuk nem kötelező. Az ajánlatkérő elfogad más, cégszerűen aláírt dokumentumokat is, ezeknek azonban minimálisan tartalmazniuk kell a mellékelt mintákban meghatározott
tartalmi elemeket.
5.1. Tartalomjegyzék
Az ajánlat kötelező eleme a tartalomjegyzék. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
5.2. Felolvasólap
5.2.1. A felolvasólapot az 1. számú nyilatkozatminta szerinti tartalommal kell elkészíteni és cégszerűen aláírva benyújtani. Az ajánlat bontásakor a felolvasólap tartalma kerül ismertetésre. Közös
ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírni. A felolvasólapot az ajánlatban közvetlenül a tartalomjegyzék után kell elhelyezni.
5.2.2. A felolvasólap csupán az ajánlat bírálati szempont alapján értékelésre kerülő, számszerűsíthető adata – ajánlat felbontása során történő – ismertetésének megkönnyítésére szolgál, nem
helyettesíti a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján benyújtandó részletes ajánlattételi nyilatkozatot és a
részletes szakmai ajánlatot.
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5.3. Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)–d) pontjaira
5.3.1. A Kbt. rendelkezései szerint az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 százalékát nem meghaladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe.
5.3.2. Meg kell nevezni a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben bevonni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A Kbt. 70. § (7) bekezdése szerint egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.
5.3.3. Meg kell jelölni továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
5.3.4. A Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén meg kell adni az érintett – a közbeszerzés
értékének 10 százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét,
címét.
5.3.5. A fenti nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell,
ha nem kíván közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót,
vagy a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót, vagy erőforrást
nyújtó szervezetet igénybe venni az ajánlattevő.
5.3.6. A nyilatkozatok megtételéhez segítséget nyújt a 2. számú nyilatkozatminta. A nyilatkozatot
cégszerűen aláírva kell az ajánlatban benyújtani.
5.4. Ajánlattételi nyilatkozat
5.4.1. A Kbt. 70. § (2) bekezdésében leírtak alapján kell benyújtani, cégszerűen aláírva. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek cégszerűen alá kell írnia. A nyilatkozatot legalább a
3. számú nyilatkozatminta szerinti tartalommal kell az ajánlatban benyújtani.
5.4.2. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi nyilatkozatot különös
figyelemmel készítse el, mivel ezen nyilatkozat esetében az esetleges hiányosságok hiánypótlás
keretében csak akkor pótolhatók, ha azok nem érintik az ajánlat tartalmát. Az ajánlattételi nyilatkozattal tesz az ajánlattevő ajánlatot, így amennyiben ezen adatok körében hiányosság vagy pontatlanság merül fel, az ajánlatkérőnek fokozott gondossággal kell mérlegelnie azt, hogy elrendelhető-e a hiánypótlás, vagy az ajánlat olyan tartalmi hibában, hiányosságban szenved, amely nem pótolható, és érvénytelenséget von maga után.
5.5. Nyilatkozat a kizáró okokról
5.5.1. A Kbt. 60. § (1) bekezdés és 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak továbbá a szerződés
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teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot cégszerűen aláírva,
legalább a 4. számú nyilatkozatminta szerinti tartalommal kell benyújtani.
5.5.2. Közös ajánlattétel esetén a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot a közös ajánlattevőknek
külön-külön csatolni kell.
5.6. Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata
A Kbt. 65. § (3) bekezdése szerint az ajánlattevő egy vagy több – a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti
– alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelménynek
való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Ez
esetben az erőforrást nyújtó szervezet alkalmasságának igazolása mellett köteles nyilatkozni, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
5.7. Cégadatok igazolása
5.7.1. Az ajánlatkérő – tekintettel a Kbt. 20. § (7) bekezdésére – az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi tagnak és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek a cégkivonatát a
http://www.e-cegjegyzek.hu oldalról kéri le, és ez alapján ellenőrzi. Amennyiben az oldalon szereplő cégkivonat adatai megfelelnek a valóságnak, úgy a cégkivonatot az érintett cégeknek nem
kell benyújtaniuk. Amennyiben a letölthető cégkivonatban szereplő adatok nem felelnek meg teljes körűen a valóságnak, úgy az aktuális cégállapotot bemutató cégkivonatot kell csatolni az ajánlatban.
5.7.2. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és a benyújtást igazoló dokumentum másolata csatolandó az ajánlatban.
5.7.3. Egyéni vállalkozó esetében a bejegyzett adatokat a http://www.nyilvantarto.hu oldalról kéri
le az ajánlatkérő, és ez alapján ellenőrzi. Amennyiben az így elérhető nyilvántartásban szereplő
adatok megfelelnek a valóságnak, úgy a bejegyzett adatokról szóló hatósági igazolást az érintett
egyéni vállalkozónak nem kell benyújtaniuk. Amennyiben az adatok nem felelnek meg teljes körűen a valóságnak, úgy az aktuális állapotot bemutató hatósági igazolást kell csatolni az ajánlatban.
5.7.4. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén a benyújtott változásbejegyzési kérelem és a
benyújtást igazoló dokumentum másolata csatolandó az ajánlatban.
5.8. Aláírási címpéldány és meghatalmazás
Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi tagnak, a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és
a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek jelen eljárásban cégjegyzésre jogosultak
aláírási címpéldánya. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, úgy a meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását
is.
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5.9. Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok
5.9.1. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírtak szerint ellenőrzi a számviteli beszámolókat a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ honlapon. A beszámoló benyújtása csak az ajánlattételi felhívás 12. A1) pontjában foglaltak szerint szükséges.
5.9.2. Az ajánlatkérő a gazdasági, pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 66. §-ában foglaltakra.
5.9.3. Az alkalmasság minimumkövetelményének önállóan kell megfelelnie az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a tagoknak), és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint releváns esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek.
5.9.4. A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak – többek között – a 66. § (1)
bekezdésének b) pontja, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben a gazdasági, pénzügyi alkalmasságot
ilyen módon igazolja az ajánlattevő, úgy ajánlatában be kell nyújtani a többségi befolyásról szóló
nyilatkozatot.
5.10. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság
5.10.1. Az ajánlattételi felhívásban előírtak szerint kell benyújtani a dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat.
5.10.2. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott követelményeknek az ajánlattevőnek, közös
ajánlattétel esetén a tagoknak, és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelniük.
6. Jogi kikötés
6.1. Az ajánlatkérő nem járul hozzá a dokumentáció másolásához csak akkor, ha az kizárólag az
ajánlattevő cégén belül az ajánlat elkészítéséhez szükséges. Az alvállalkozók számára a rájuk vonatkozó mértékben készíthető kivonat. Az ajánlatkérő nem járul hozzá ahhoz, hogy a dokumentációt akár részeiben, akár egészében másra használják, mint az ajánlat elkészítése. A dokumentáció
másra át nem ruházható és nem tehető közzé.
6.2. Ajánlatkérő az egyes nyilvános eljárási események során hangfelvételt készít a jegyzőkönyvezés megkönnyítése érdekében. Az ajánlattevő ajánlattételével kifejezi hozzájárulását ehhez.
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DOKUMENTUMMINTÁK
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1. számú nyilatkozatminta

FELOLVASÓLAP
Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése
Önálló ajánlattétel esetén:

Önálló ajánlattevő neve: .....................................................................................................................
Székhelye:.............................................................................................................................................
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők:

Vezető ajánlattevő neve: ....................................................................................................................
Székhelye:.............................................................................................................................................
Tag ajánlattevő neve: ..........................................................................................................................
Székhelye:.............................................................................................................................................
Tag ajánlattevő neve: ..........................................................................................................................
Székhelye:.............................................................................................................................................
(Közös ajánlattevők esetén valamennyi tag feltüntetése szükséges!)

Az ajánlati árra vonatkozó megajánlás nettó forintban:

Nettó ajánlati ár: ………………………………… forint azaz
………………………………………………………………………………………… forint.

Kelt: …………………………………………………………

………………………………………………………….
cégszerű aláírás
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2. számú nyilatkozatminta

Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerint
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője Jánoshida Község Önkormányzata „Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárása során:
a) a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a közbeszerzésnek az a része,
melynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe a következő:
................................................................................................................................................................
b) a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe
venni, a közbeszerzés alábbiakban megjelölt részére (részeire), és az alábbi százalékos arányban:

Alvállalkozó neve, címe

Alvállalkozó
adószáma

A közbeszerzés része,
melyhez az alvállalkozó
bevonásra kerül

Az alvállalkozó
részvételének
%-os aránya1

c) a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet a következő (szervezet neve, címe, adószáma):

Erőforrást nyújtó
szervezet neve, címe

Szervezet
adószáma

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági minimum
követelmény (követelmények), melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodunk

d) a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján nyilatkozom, hogy a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén a közbeszerzés értékének 10 százalékát nem meghaladó mértékben az alábbi
alvállalkozót kívánjuk igénybe venni (név, cím megjelölése):
................................................................................................................................................................
Kelt: …………………………………………………………
………………………………………………………….
cégszerű aláírás
1

A Kbt. 70. § (7) bekezdése szerint egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza
meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.
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3. számú nyilatkozatminta

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője Jánoshida Község Önkormányzata „Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy
a) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeket és előírásokat
megismertük, megértettük, azokat és a szerződéstervezetben foglaltakat magunkra nézve fenntartás nélkül, kötelező érvényűnek elfogadjuk. Ezek alapján, nyertességünk esetén az ajánlatunkban
foglaltak szerint készek vagyunk a szerződést megkötni és azt teljesíteni,
b) tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során,
annak is tudatában vagyunk, a közös ajánlattevők egyetemlegesen és külön-külön is felelősek az
ajánlatkérő felé mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során,
c) a közbeszerzés tárgya szerinti tervezési munkának az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározottak szerinti teljes körű elvégzéséért kért ellenszolgáltatás összege nettó forintban: ……………………… forint azaz ………………………………………………………………………… forint.
d) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott fizetési feltételeket, kötbérfizetési kötelezettséget magunkra nézve kötelező érvényűnek elismerjük, feltételeit elfogadjuk,
e) a tárgyalás során tett végső ajánlatunkat a tárgyalás utolsó fordulójának lezárásától számított 60
napig fenntartjuk,
f) az ajánlattevő cég a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény szerint
 mikrovállalkozásnak minősül
 kisvállalkozásnak minősül
 középvállalkozásnak minősül
 nem tartozik a törvény hatálya alá.
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A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy
neve:.....................................................................................................................................................
telefonszáma:.......................................................................................................................................
faxszáma:..............................................................................................................................................
e-mail címe:..........................................................................................................................................
Az ajánlattevő adószáma: ....................................................................................................................
Cégjegyzék száma: ...............................................................................................................................
Közös ajánlattétel esetén az egyes tagok adószáma és cégjegyzékszáma:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Kelt: …………………………………………………………

………………………………………………………….
cégszerű aláírás
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4. számú nyilatkozatminta

Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében
Alulírott …………………… (név) mint a(z) …………………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője
Jánoshida Község Önkormányzata „Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése” tárgyú
közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy nem állnak fenn cégünkkel szemben a Kbt. 60. § (1)
bekezdés és 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok, melyek szerint:

60. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes
joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság
jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más
bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai
alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították,
a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható
közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes
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joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából
fakadó) fizetési kötelezettsége 10 %-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme
meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az
ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.
továbbá:
61. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d)-e) pont tekintetében alvállalkozó, aki
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.

A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének 10 százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót2.

Kelt: …………………………………………………………

………………………………………………………….
cégszerű aláírás

2

A Kbt. 63. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatrészt kizárólag az ajánlattevő által tett nyilatkozatban kell szerepeltetni. Amennyiben a
közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet is
közreműködik a teljesítésben, úgy az ő vonatkozásukban ezen nyilatkozatrész törölhető.
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Vállalkozási szerződés tervezési feladatok ellátására
-TERVEZET–
I. A SZERZŐDŐ FELEK
1.

Jelen szerződés létrejött egyrészről
Jánoshida Község Önkormányzata
székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 28.
adószáma: 15409584-2-16
képviselője: Eszes Béla polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)
másrészről a
……
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
a továbbiakban együttesen „Felek” között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek
szerint:
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.

A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 252. § (1) bekezdés e)
pontjára tekintettel a 125. § (2) bekezdés b) pontja szerint hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek
elkészítése" tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozó szerzett jogot
arra, hogy a jelen vállalkozási szerződést megkösse.
A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalja a Jánoshida község belvízvédelmi beruházásának tárgyában adódó, ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0033 kódszámú projekt
műszaki tervezési és engedélyezési munkáinak elvégzését.

2.2.

Jelen szerződés tárgyát képező feladatok az alábbiak:






Geodéziai felmérés és összközműves digitális alaptérkép elkészítése;
Jánoshida község belvízelvezető hálózat engedélyes tervének felülvizsgálata;
Közútkezelői, mederkezelői és egyéb hozzájárulások beszerzése;
A belvízelvezető hálózat komplett kiviteli tervének elkészítése;
Ajánlati terv elkészítése a közbeszerzési dokumentáció összeállításához.

2.3.

A Megrendelő kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó jelen
szerződés 2.2. pontjában meghatározott műszaki tervezési és egyéb feladatok elvégzését a
Vállalkozótól kívánja megrendelni. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő beruházásra
vonatkozó szándékát megismerte, és ezek ismeretében kész és képes a jelen szerződésben
meghatározott feladatokat a Megrendelő igényei szerint teljesíteni.

2.4.

A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a 2.1. pontban meghatározott beruházással kapcsolatos, jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott műszaki tervezési és egyéb felada-
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tok ellátását, amely megrendelést a Vállalkozó elvállal, ezzel a Felek között vállalkozási
szerződés jön létre. Jelen szerződés tárgya a Feleknek a műszaki tervezési és egyéb feladatokkal kapcsolatos, egymással szembeni jogainak, kötelezettségeinek, elvárásainak és
együttműködésének meghatározása.
III. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1.

A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítése során legjobb tudása
szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el, és kötelezettségeit a szakma és a
technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon teljesíti. A Vállalkozó a jelen
szerződésben vállalt tervezési és egyéb feladatait köteles az itt meghatározott tartalommal
hiba- és hiánymentesen, határidőben elvégezni.

3.2.

A Vállalkozó tisztában van a helyszín természetbeni és jogi állapotával. Megvizsgálta a helyszínt, illetve annak hozzáférhetőségét. Tisztában van a közüzemi hálózatok kapacitásával és
azok elhelyezkedésével a helyszínen, illetve annak közelében, és ismeri a jövőbeni építés
kapcsán a helyszínből eredő lehetséges korlátozásokat.

3.3.

A Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező terveket és egyéb dokumentumokat a Megrendelő követelményeinek és a településszerkezeti, valamint szabályozási terveknek és helyi építési szabályzatnak (ennek hiányában a hatályban lévő megfelelő építési előírásoknak)
megfelelően készíti el. Vállalkozó felelős azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tervek és egyéb dokumentumok tartalma megfeleljen a Megrendelő és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviseletében eljáró Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött Támogatási Szerződésben foglaltaknak, az ÉAOP támogatásokra vonatkozó szabályoknak, illetve a vonatkozó egyéb hazai
hatályos jogszabályoknak, előírásoknak és szabványoknak, valamint a Megrendelő beruházással kapcsolatos igényeinek és céljainak.

3.4.

Abban az esetben, ha a tervezéssel érintett területre irányadó szabályozási terv a tervezés
során visszavonásra kerül vagy más hasonló, a 2.1. pont szerinti beruházás szerződésszerű
megvalósítását lényegesen akadályozó körülmény merül fel, a Felek fokozott együttműködésre kötelesek a jelen szerződés megvalósítása érdekében.

3.5.

A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a tervezés teljesítése során köteles biztosítani, hogy a
2.1. pont szerinti beruházás – rendeltetésszerű használatra alkalmasságának sérelme nélkül
– határidőben és a lehető legkisebb költségráfordítással valósulhasson meg, és az ehhez
szükséges műszaki megoldásokat alkalmazza.

3.6.

A jelen szerződés tárgyát képező feladatok végteljesítési határideje 2011. ……… napja. Ezen
határidőig Vállalkozó köteles valamennyi, jelen szerződésben megjelölt feladatát szerződésszerűen elvégezni.
A végteljesítési határidő be nem tartása esetén a Tervező a jelen szerződés 7.1. pontja szerint napi 50.000 forint mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

3.7.

Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó az előteljesítésről a Megrendelőt köteles legalább 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni.

3.8.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése érdekében a Vállalkozó egyes részfeladatok elvégzéséhez alvállalkozót kizárólag a közbeszerzési eljárás során benyújtott,
nyertes ajánlata szerint jogosult igénybe venni.
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3.9.

Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében
– beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetőleg szakember bizonyítható hibás
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban meghatározott követelményeknek. Ebben
az esetben Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az alvállalkozó alkalmasságát igazoló, illetve az ajánlati felhívásban az alvállalkozókra vonatkozóan előírt kizáró
okok hatálya alá nem tartozást igazoló dokumentumokat. A Megrendelő legkésőbb 5 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni az alvállalkozó elfogadásáról vagy elutasításáról,
illetve arról, hogy állásfoglalásának megadásához milyen további adatokra van szüksége.
A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3)
bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

3.10. A Vállalkozó köteles a Megrendelővel és az alvállalkozókkal egyeztetni a tervezési és egyéb
feladatok végzése során alkalmazásra kerülő alapvető feltételek meghatározása érdekében, továbbá köteles az alvállalkozók tevékenységét a tervezési és egyéb feladatok végzése
során folyamatosan koordinálni, felügyelni, ellenőrizni.
3.11. A Vállalkozó köteles biztosítani a hét bármely munkanapján (előreláthatólag hetente egy
alkalommal) tartandó kooperációkon és egyeztetéseken megfelelő szintű és felkészültségű
képviselő útján részvételét és együttműködését, valamint az érintett alvállalkozók és
egyéb, a Vállalkozó által igénybe vett közreműködők részvételét. A Vállalkozó és valamenynyi tervezésbe bevont munkatársa köteles rendelkezésre állni minden tervezési és egyéb
probléma kezelésére és irányítására a jelen szerződésben foglalt tervezési ill. egyéb feladatok befejezéséig.
3.12. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó
előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel
szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes
mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.
3.13. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 305. § (1) és (3) bekezdései és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.
3.14. A Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett szakembereknek alkalmasnak kell
lenniük arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a vonatkozó szabályoknak és szabványi előírásoknak megfelelően ellássák.
Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez az alábbi szakembereit jelöli meg:
………
………
3.15. A Vállalkozónak be kell mutatnia a nyomvonal terveket, a technológiai és a gépészeti terveket, vázlatokat, a különböző műszaki megoldásokat a Megrendelő felé, a szükséges döntések meghozatala céljából.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadott tervekről tervismertetést tartani és annak a
Megrendelő általi bírálatán részt venni.
16/22. oldal

3.16. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő érdekeinek képviseletét a hatóságokkal tartandó tárgyalásokon. Az esetlegesen szükséges további hatósági és a közművekkel való
egyeztetésekkel kapcsolatban a Vállalkozó tanácsadói-közreműködői tevékenységet lát el.
3.17. Amennyiben a tervezés és egyéb feladatok végzése folyamán a Megrendelő célszerűtlen,
szakszerűtlen utasítást adna, a Vállalkozó köteles írásban figyelmeztetéssel élni. A Vállalkozó köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen pontban írt kötelezettségének
megszegése nélkül nem következett volna be. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére a
célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást fenntartja, az utasítás teljesítésének összes következménye a Megrendelőt terheli. Ebben az esetben Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el.
IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1.

A Megrendelő a tervek elkészítéséhez és az egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges, jelen
szerződés aláírásakor ismert adatokat, iratokat, szakvéleményeket, előzmény-iratokat, dokumentációkat a Vállalkozónak hiánytalanul átadja, a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával
elismeri a felsorolt dokumentumok hiánytalan átvételét. Amennyiben a Vállalkozó részéről
olyan további adatszolgáltatás igénye merül fel, mely a tervek elkészítéséhez az egyéb feladatok elvégzéséhez szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a
Megrendelő a Vállalkozó ez irányú felhívásától számított három munkanapon belül köteles
az adatokat szolgáltatni, amennyiben azok a Megrendelő rendelkezésére állnak. A pótlólagos adatszolgáltatás esetén is a jelen szerződésben írt teljesítési határidők az irányadóak.

4.2.

A Megrendelő jogosult a tervezési és egyéb munkákat, azok előrehaladását folyamatosan
ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.

4.3.

A Megrendelő jogosult a Vállalkozót a tervezés során utasítani, a tervdokumentációt illetően – a még le nem zárt tervezési ütemekre vonatkozóan – módosításokat kérni.

V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
5.1.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, a dokumentációban, jelen
szerződésben és a hatályos jogszabályokban meghatározott minőségben és tartalommal, az
ott rögzített feltételek szerint, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni,
amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei. A Vállalkozó a geodéziai
alaptérképet, a tervdokumentációkat és a közbeszerzési műszaki leírást úgy köteles elkészíteni és a Megrendelő jóváhagyását beszerezni, hogy a 2.1. pont szerinti beruházásra vonatkozó esetlegesen szükséges további jogerős és végrehajtható, Megrendelő beruházással
kapcsolatos igényeinek megfelelő építési és egyéb hozzájárulások a szükséges legrövidebb
időn belül kiadásra kerüljenek.

5.2.

A Vállalkozó jogosult a szerződésben foglalt munkák határidő előtti teljesítésére, a Megrendelő előzetes írásbeli egyetértésével.

5.3.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt tervezési és egyéb munkák osztható szolgáltatásnak minősülnek.

5.4.

Vállalkozó a tervdokumentációk és egyéb dokumentumok bírálati példányait a Megrendelő
székhelyére szállítja le. A Megrendelő a bírálati példányokat megvizsgálja, és az átadásukat
követő legfeljebb nyolc munkanap elteltével értesíti a Vállalkozót a vizsgálat során kialakított álláspontjáról. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felfedezett bármely és vala-
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mennyi hiba, illetve hiányosság javítását vagy módosítását végrehajtani és a hiányokat pótolni a Megrendelő által írásban meghatározott póthatáridőn belül.
5.5.

A hibák és hiányok teljes körű kijavítását, illetve pótlását követően a Vállalkozó a tervdokumentációkat és egyéb dokumentációkat a jelen szerződésben rögzített példányszámban
a Megrendelő székhelyén köteles átadni a Megrendelőnek, azzal, hogy a tervszállítást megelőzően három munkanappal a Megrendelőt előzetesen írásban értesíti, hogy az a teljesítést fogadni tudja.

5.6.

A Vállalkozó által átadott bármely tervdokumentáció és egyéb dokumentáció, a Vállalkozó
bármely teljesítése kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, illetve teljesítettnek, ha a
Megrendelő a hibátlanul és hiánytalanul átadott tervekről, dokumentumokról, illetve teljesítésről szóló teljesítési igazolást aláírásával jóváhagyta. Megrendelő a teljesítési igazolást
köteles a tervdokumentációk átvételétől számított legfeljebb tizenöt napon belül kiadni,
amennyiben a Vállalkozó azokban a Megrendelő által közölt hibákat, hiányosságokat teljes
körűen kijavította, illetve pótolta. Megrendelő a tervdokumentációk illetve egyéb dokumentációk átadását követő legfeljebb tizenöt napon belül jogosult írásban megtagadni a
teljesítési igazolás kiállítását, amennyiben a tervdokumentációban vagy egyéb dokumentációkban további hibák, hiányosságok találhatók, és egyben írásban felhívni a Vállalkozót a
hibák és hiányosságok kijavítására, póthatáridő kitűzésével.

5.7.

A Vállalkozónak a Tervezés minden egyes fázisának befejezésekor és minden módosítás
esetén a teljes dokumentációs csomagot át kell adnia a Megrendelőnek, a Megrendelő által megadott normáknak megfelelően. A Vállalkozó a terveket, dokumentumokat papír
alapon és elektronikus formában (CD) is köteles átadni.
VI. A VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1.

A Vállalkozót a tervezés jelen szerződés szerinti teljesítéséért összesen …………. Ft + Áfa (azaz: …………………… forint + Áfa) vállalkozói díj illeti meg.

6.2.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a szolgáltatás tárgyának, az igénybeveendő
alvállalkozók (továbbá megvásárolt szellemi termékek) díjazásának és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. A vállalkozói díj így a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának árfedezetét tartalmazza.
A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása során felmerülő kérdések megválaszolásának, valamint a Vállalkozó konzultációs napon történő részvételének díját is.

6.3.

A vállalkozói díj tartalmazza az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, a Vállalkozó
által benyújtott nyertes ajánlatban és a jelen szerződésben rögzített munkák vállalkozói díját és a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban
felmerült valamennyi költségét. A Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

6.4.

A Megrendelő előleget nem fizet, részszámlázási lehetőséget nem biztosít. A hiba- és hiánymentes teljesítést követően végszámla benyújtására van lehetőség. A Vállalkozó számlája benyújtásának feltétele az adott teljesítésre vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő
részéréről történő aláírása és jóváhagyása az V. fejezetben foglaltak szerint.
A Megrendelő az ellenértéket a Kbt. 305. §-a szerint teljesíti úgy, hogy a szerződéses ár 10
százalékát (pályázati saját forrás összegét) az ajánlatkérő átutalással egyenlíti ki, míg az Európai Unióból és állami társfinanszírozásból származó, pályázaton elnyert összeget (szerző18/22. oldal

déses ár 90 százaléka) a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés b) pontja szerint szállítói finanszírozás keretében a Vállalkozó részére igényli meg, és azt a közreműködő
szervezet a Magyar Államkincstáron keresztül folyósítja.
VII. SZERZŐDÉSSZEGÉS
7.1.

A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó napi
50.000 forint összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles a szerződés 3.6. pontjában
rögzített határidőt követő naptól.

7.2.

A szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén, és jelen szerződés 7.4. pontja
szerinti megrendelői elállás esetén a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 25 százalékának
megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

7.3.

A kötbérek felmerülésükkor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősülnek, melynek öszszegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani és azt az
esedékes számlából levonni. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a
számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a Vállalkozó a még esedékes összeget köteles 10 naptári napon belül a Megrendelőnek átutalni.

7.4.

A Megrendelő a jelen szerződéstől vagy annak valamely, a Vállalkozó által még nem vagy
nem szerződésszerűen teljesített részétől az alábbi esetekben jogosult egyoldalú nyilatkozatával elállni:
-

ha a Vállalkozó bármely, jelen szerződésben rögzített részhatáridő, illetve a véghatáridő tekintetében 15 naptári napnál hosszabb késedelembe esik,

-

ha a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a
Vállalkozó végelszámolását határozza el,

-

a Ptk. 395. §-ban rögzített esetekben.

7.5.

A Megrendelő jelen szerződéstől való bármely okból történő elállása esetén belátása szerint jogosult a tervezést más vállalkozóval elvégeztetni a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény rendelkezéseinek figyelembe vétele és betartása mellett. A harmadik személlyel történő munkavégzéshez kapcsolódó többletköltségeket, kárt (ideértve a munka
felgyorsításából eredő többletköltségeket is) a Vállalkozó viseli, ennek összegét a Megrendelő a Vállalkozó esedékes számlájába beszámítja, ill. abból levonja, vagy azt a teljesítési
biztosíték igénybevételével érvényesíti. Vállalkozó ezen összeget köteles közvetlenül megtéríteni, amennyiben a beszámítás nem lehetséges, vagy a teljesítési biztosíték nem nyújt
elegendő fedezetet.

7.6.

A Vállalkozó akkor jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni, ha a Megrendelő neki felróható okból 60 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik. Ebben
az esetben a Vállalkozó a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult, de
kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

7.7.

A jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Vállalkozó köteles valamennyi részére átadott dokumentumot, előzményiratot, szakvéleményt a Megrendelő részére a szerződés megszűnését követő 8 napon belül hiánytalanul visszaszolgáltatni. A
Megrendelő a már elkészített és hibátlanul átadott tervek ellenértékét a szerződés megszűnését követő 60 napon belül köteles megtéríteni.
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A Vállalkozó köteles minden olyan kárt megtéríteni, amely a jelen pontban meghatározott
kötelezettségének megszegése nélkül nem következett volna be. A Megrendelő ezen esetekben is jogosult az átvett tervdokumentációt korlátlanul és kizárólagosan felhasználni, és
azok alapján a vállalkozói és kivitelezési feladatokat folytatni, ill. végrehajtani.
VIII. SZERZŐI JOG, SZAVATOSSÁG
8.1.

A Vállalkozó a szerződésben foglalt vállalkozói munkákkal kapcsolatban jog- és kellékszavatosságot vállal. A szavatosság mindaddig fennáll, amíg a Megrendelőt a Vállalkozó által
szolgáltatott tervek alapján végzett kivitelezésért a Ptk., valamint az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM, és az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉMKVM rendeletek szerinti szavatossági felelősség terheli.

8.2.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján az általa szolgáltatott tervekkel és más
szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem neki, sem harmadik személynek nincs és – időbeli,
területi vagy más korlátozás nélkül – a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb joga,
amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná az alkotások kizárólagos felhasználásában (ideértve a sokszorosítást, másolást, vagy idézést is). E kikötés nem
vonatkozik azon személyhez fűződő szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása
jogszabály erejénél fogva kizárt.

8.3.

A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi
korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Ennek keretében joga van az alkotás (terv) átdolgozására. Ha a Projektet a Megrendelő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a
szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles Megrendelő átruházni a
Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

8.4.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a terveket készítő természetes személyek a terveket a vele,
vagy az alvállalkozóival fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszony alapján készítik.

8.5.

A Vállalkozó az elkészült tervdokumentációt csak belső tevékenységéhez, jelen szerződés
teljesítése érdekében használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel
nem közölheti. A Vállalkozó jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az
elkészített tervdokumentációkkal a továbbiakban nem rendelkezhet, annak használatára
másnak engedélyt nem adhat.

8.6.

A Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely a jelen fejezetben írt kötelezettségeinek megsértése nélkül nem következett volna be.
IX. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

9.1.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges jogosultságokkal rendelkezik.

9.2.

A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő követeléseit harmadik személy javára nem engedményezheti, ill. jogait és kötelezettségeit harmadik személyre nem ruházhatja át.

9.3.

A Felek kapcsolattartásra és szakmai teljesítésigazolásra jogosult képviselői:
Megrendelő részéről: ……
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Vállalkozó részéről: ……
9.4.

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérlik meg rendezni. Ennek
sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére szerződő felek a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

9.5.

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azzá válik, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

9.6.

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-a szerint módosíthatják, azaz amennyiben a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a Szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

9.7.

Jelen szerződésben nem vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a hatályos
magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv és a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A jelen szerződést a Felek áttanulmányozták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződés hat eredeti példányban készült, amelyből négy példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozót illeti.
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FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT
…………………………………………
bank neve, címe

Jánoshida Község Önkormányzata nevében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
99. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 305. § (6) bekezdése esetére megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által a tervezési szerződésben meghatározott díjnak a Kbt. 305. §-a szerinti vonatkozó része erejéig benyújtott azonnali beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglaltak szerint:
Számlatulajdonos megnevezése: Jánoshida Község Önkormányzata
Számlatulajdonos székhelye: ……
Felhatalmazással érintett bankszámla száma: ……
Jogosult neve: ……
Jogosult székhelye: ……
Jogosult számlavezetőjének megnevezése: ……
Jogosult bankszámla száma: ……
A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig. A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.
Kelt :……………………………………..

……………………………………..
Számlatulajdonos
Záradék:
Az ……… mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja részéről tudomásul vesszük, hogy a fent
nevezett Jogosult a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti a közbeszerzésekről szóló törvényben
foglaltak alapján.
Kelt :……………………………………..

……………………………………..
Pénzintézet
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