
"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
Csengeri gyümölcsfeldolgozó üzem vízellátás és szennyvízkezelési létesítményeinek korszerűsítése 

38/1 
 

 
 
 
 
 

"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
 

4765 Csenger, Ady E. u. 133. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM  
 
 
 
 

 
„Csengeri gyümölcsfeldolgozó üzem vízellátás és szennyvízkezelési 

létesítményeinek korszerűsítése” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csenger, 2018. március 12. 
 
 
 

 
 
 

 
............................................................ 
Dr. Egyed Adrienn Noémi  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Lajstromszám: 00117 
 



"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
Csengeri gyümölcsfeldolgozó üzem vízellátás és szennyvízkezelési létesítményeinek korszerűsítése 

38/2 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
A Közbeszerzési dokumentum részei 

 
 

           Oldalszám 

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS         3 - 13 
 
II. ÚTMUTATÓ         14 - 19 
 
III. A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE    20 - 20 
 
IV. NYILATKOZATMINTÁK        21 - 28  
 
V. SZERZŐDÉS-TERVEZET        29 - 38 
 
VI. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS:  
vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció és a 36500/1661-11/2016. vízjogi engedély - külön fájlban
      
VII. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS - külön fájlban       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
Csengeri gyümölcsfeldolgozó üzem vízellátás és szennyvízkezelési létesítményeinek korszerűsítése 

38/3 
 

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
1. AJÁNLATKÉRŐ 

"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 4765 Csenger, Ady E. u. 133. 
Tel: +36 44341645 
Fax: +36 44341622 
honlap: http://www.szatmariizek.hu/ 
Email: szatmariizekkft@gmail.com 
Technikai azonosító: AK16695 
További felvilágosítás:  
Dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Lajstromszám: 00117 
e-mail: szatmariizekkft@gmail.com 
 
2. AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA, KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE 
BOCSÁTÁSA 
 
A 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend, 115. § (1) 
bekezdés alapján, hirdetmény közzététele nélküli, jelen ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás.. A 
Közbeszerzési dokumentumok a felhívással egyidejűleg kerülnek megküldésre. 
A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (7) bekezdésének megfelelően 
honlapján (http://www.szatmariizek.hu) és a Közbeszerzési Adatbázisban - az eljárás 
megindításával egyidejűleg - nyilvánosan közzéteszi. 
 
 
3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 
 
Csengeri gyümölcsfeldolgozó üzem vízellátás és szennyvízkezelési létesítményeinek korszerűsítése: 

 ipari szennyvíz mechanikai szűrésének kialakítása, 

 vízkezelés kiépítése, 

 a gyümölcs feldolgozó üzem vízellátásának és szennyvíz kezelésének teljes rekonstrukciója, 

 búvárszivattyú, frekvencia váltó, szinttávadó beépítés. 

A telep mértékadó vízigénye és ipari szennyvízmennyisége: 24 m3/h 
 
Létesítményjegyzék: 

 2 db búvárszivattyú, 

 2 db frekvenciaváltó, 

 1 db szinttávadó, 

 36 m DN80 karimás horganyzott termelőcső, 

 2 db DN80 kútszerelvénysor vízmérőórával, 

 2 db könnyűszerkezetes gépház (alapterület 5m x 6,5m, belmagasság 3 m), 

 2 db nyomásfokozó, 

 1 db vas-mangántalanító berendezés, 

 1 db deklórozó berendezés, 

 2 db vegyszeradagoló állomás, 

 1 db vasiszapülepítő 8m x 0,99m x 0,65 m, 

 86 m felszín alatti nyomáscsővezeték KPE 110, 

 100 m nyomócső szerelés D32 KPE, 

 4 db tolózárakna szerelvényekkel, 

tel:+36%2044%20341%20645
tel:+36%2044%20341%20622
http://www.szatmariizek.hu/
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 95 m KGEM 200 csatornavezeték, 

 96 m KPE 110 szennyvíz nyomócső, 

 3 db D2500 mm átemelő akna, 

 6 db szennyvíz átemelő szivattyú, 

 6 db átemelőakna gépészet, 

 1 db ülepítő medence 7,95 x 1,95 x 2,40 m, 

 1 db mini gépi rács (24 m3/h), 

 1 db dobszűrő, 

 1 db mésztej keverő-adagoló, 

 2 db indukciós mennyiségmérő DN80-DN 50. 
 
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési műszaki leírás részét képező vízjogi létesítési engedélyes 
tervdokumentáció, a 36500/1661-11/2016. vízjogi engedély és az árazatlan költségvetés tartalmazza. 
 
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok, különösen a tervek és a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást 
tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) kellően pontos és érthető leírása 
érdekében történt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadóak 
(„vagy azzal egyenértékű”)! Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége. 
 
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN A 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST LEFOLYTATJÁK 
 
Átalányáras vállalkozási szerződés, melynek tárgya: 
Csengeri gyümölcsfeldolgozó üzem vízellátás és szennyvízkezelési létesítményeinek korszerűsítése 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

Fő tárgy 45000000-7 Építési munkák 
 

5. ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA A KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉSÉRE, 
DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS 
ALKALMAZÁSÁRA KERÜL SOR  

Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer és elektronikus árlejtés alkalmazására nem 
kerül sor. 

 

6. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 
Szerződés hatályba lépésétől számított 7 hónap. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy jelen közbeszerzés a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben szabályozottaknak megfelelően kell eljárni, és a közbeszerzési eljárás 
eredményeként a szerződés hatályba lépésének feltétele a közbeszerzés utóellenőrzése és támogató 
tartalmú tanúsítvány megléte. 
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 
 
7. A TELJESÍTÉS HELYE 
 
4765 Csenger,  
0149/67, 0149/68, 0149/71,72, 0148, 0137/4, 0147/13, 0146, 0140/2, 0142, 0145/4 hrsz. 
NUTS kód: HU323 
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8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, VONATKOZÓ 
JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS 
 
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. A jelen közbeszerzés alapján 
megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Ajánlatkérő a jelen eljárás során 
tartalékkeretet nem biztosít.. 

Tárgyi projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozása. 

Projekt azonosítószám: 1772645017 

Pályázat címe: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának 
elősegítése a feldolgozásban 

A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása 50,000000 %. 

Ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, három részszámla és egy 
végszámla benyújtására az alábbiak szerint: 

a) az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be, a szerződésben foglalt–
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegére a Kbt. 
135. § (7) bekezdése alapján. Az előlegszámla vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. 
§ (1) bekezdésére tekintettel a teljesítés időpontja a kifizetés napja, és ezen időpontot kell az 
előlegszámlán feltüntetni; 

b) az első részszámla az építési munkálatok 25%-ának teljesítését követően nyújtható be, amelyből a 
kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül; 

c) a második részszámla az építési munkálatok 50%-ának teljesítését követően nyújtható be, amelyből 
a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül; 

d) a harmadik részszámla az építési munkálatok 75%-ának teljesítését követően nyújtható be, amelyből 
a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;  

e) a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján jogosult nyertes 
Ajánlattevő, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a nettó szerződéses ellenérték 20%-a, 
amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül. 

Teljesítés százalékos értéke alatt Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során 
elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a 
nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás 
Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor; a számla értéke a tényleges teljesítéssel 
arányos mértékű. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az 
irányadóak. 

Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott rész/végszámla alapján 
átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) 
bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) 
bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 
legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet 
ki. 

A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 

 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen: 

 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet; 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; 

 2017. évi CL törvény; 

 2013. évi V. törvény (Ptk.); 

 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.). 

A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza. 
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9. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZAJÁNLATOT 
 
AJÁNLATTEVŐ NEM TEHET TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT  
Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre bontás lehetőségét tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező 
tevékenység műszakilag szerves egységet képez, a beszerzés - bármilyen szempontból történő - részekre 
bontása gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, műszaki szempontból nem lehetséges. 
 
Érvényes ajánlatot csak úgy lehet benyújtani, hogy az ajánlat valamennyi, Ajánlatkérő által meghatározott, 
költségvetésben szereplő tételre vonatkozik.  
Előbbiek alapján Ajánlatkérő érvényteleníti azt az ajánlatot, amely az Ajánlatkérő által kiadott 
"Költségvetés" valamely sorára vonatkozóan nem tartalmaz megajánlást! Nincs lehetőség 
részajánlat tételére!  
 
 
10. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 
 
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: 0-10 pont. Az eljárás nyertese, aki a részszempontokra kapott súlyszámokkal szorzott pontok 
összesítése után a legmagasabb összesített pontértéket kapja. A pontszámok egész számra történő 
kerekítéssel kerülnek kiszámításra. 
 
Az értékelés módszere: 
Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi 
küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező 
pontszámot, azaz 0 pontot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó 
ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot, azaz 
10 pontot kapnak. Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) 
érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül 
pontozásra. 
Ajánlatkérő az érvényességi küszöb feletti többlet vállalásokat értékeli, azaz már a felolvasólapon is ezt az 
értéket kéri rögzíteni az ajánlattevőktől. 
 

Részszempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Ft) 70 

2. Teljes körű jótállás (garancia) az előírt 
min. 24 hónapot meghaladóan (hónap) 

15 

3. Rendelkezik a teljesítésbe bevonni 
kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, 
aki összesen min. 5 befejezett projektre 
vonatkozó szakmai tapasztattal rendelkezik a 
266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-M kat. 
felelős műszaki vezetői (FMV) tevékenység 
ellátása tekintetében (igen/nem) 

15 

 

1. Nettó ajánlati ár (Ft) 

Ajánlattevőknek a megajánlásokat egész szám pontossággal (tizedesjegyek nélkül) kell megadniuk. 

A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Pvizsgált = (Alegjobb) * (Pmax - Pmin) + Pmin 

      (Avizsgált) 
ahol 
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Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0) 
Alegjobb: a legkedvezőbb, azaz a legkisebb összegű ajánlati árat (nettó Ft) tartalmazó ajánlattevői 
megajánlás  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

Az így kialakult pontszámok kerülnek a súlyszámmal felszorzásra a Kbt. előírásai szerint. 
 

2. Teljes körű jótállás (garancia) az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (hónap)  (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap (tizedesjegyek nélkül)  ajánlható meg) 

 
Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb feletti többlet jótállást értékeli, azaz a 24 hónap jótállás 
szerződéses feltétel, mint az ajánlattevők által minimálisan vállalni szükséges mérték, és Ajánlatkérő az 
értékelés során már csak 0 - 24 hónap között kéri és várja a többlet jótállásra vonatkozó 
megajánlásokat. 
 
+0 hónap megajánlása 0 pont;  
+6 hónap megajánlása 2,5 pont;  
+12 hónap megajánlása 5,0 pont; 
+18 hónap megajánlása 7,5 pont; 
+24 hónap megajánlása 10 pont 
.  
Kizárólag 0; 6; 12; 18 vagy 24 hónap értékek valamelyike ajánlható meg! 

A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Ajánlatkérő a fix ajánlati elemekhez fix pontot rendel hozzá, mely ajánlható elemek valamint az 
azokhoz rendelt pontszám kiírásra került. A 2. értékelési szempont esetében fix értékekhez a 
fentiekben rögzített pontszámok tartoznak. Az így kialakult pontszámok kerülnek a súlyszámokkal 
felszorzásra a Kbt. előírásai szerint. Ezen részszempont vonatkozásában kizárólag a 0; 6; 12; 18 vagy 24 
hó értékek valamelyike ajánlható. 

Példa a 2. részszempont vonatkozásában: 

Amennyiben ajánlattevő („+12 hónap”) értéket ajánl meg (azaz a felolvasólapon „12” számot rögzít, 
mint Jótállási idő (garancia) a kötelezően előírt 24 hónapot meghaladóan), úgy azért 5,0 pontot kap, és 
a teljesítés során: 24 + 12 = 36, azaz összesen 36 hónap jótállást köteles vállalni. 

3. Rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki összesen min. 
5 befejezett projektre vonatkozó szakmai tapasztattal rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti 
MV-M kat. felelős műszaki vezetői (FMV) tevékenység ellátása tekintetében (igen/nem) 

A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Ajánlatkérő a fix ajánlati elemekhez fix pontot rendel hozzá. 

Ezen szempont esetében fix értékekhez rögzített pontszámok tartoznak (igen = 10 pont; nem = 0 
pont).  

Ezen értékelési szempont esetében vagy „0” pont, vagy „10” pont kapható, attól függően, hogy az 
adott elvárást tudja-e teljesíteni az Ajánlattevő. A kért szempont „megléte” esetén kap „10” pontot az 
Ajánlattevő, a felolvasólapon közölt nemleges válasz esetén 0 pontot. Az így kialakult pontszámok 
kerülnek a súlyszámmal felszorzásra a Kbt. előírásai szerint. 

 
11. KIZÁRÓ OKOK 
 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem 
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), 
m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplőt, akivel/amellyel szemben a kizáró okok az eljárás során következik be. 
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A megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a és a Kbt. 114.§ (2) bekezdése 
alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatában 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a következők szerint kell igazolnia: 
 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 
pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről. 
 
Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) ajánlatában csak nyilatkozni 
köteles arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt 
kizáró okok. 
"A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban 
foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az 
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi." 

12. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 
A Kbt. 115. § (2) bek. rendelkezései alapján Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem ír elő. 
 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

A Kbt. 115. § (2) bek. rendelkezései alapján Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem ír elő. 
 
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

Az ajánlat benyújtási határideje: 2018. április 04. nap 10:00 óra 

 

14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS MÓDJA: 

Cím: 
4765 Csenger, Ady E. u. 133. 
Gulácsi Mihály ügyvezető Úr irodája 
 
Az ajánlatbenyújtás módja:  
Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás és az értékelés lebonyolításának 
megkönnyítése érdekében az ajánlat összeállítása során tartsák be a Közbeszerzési dokumentumok 
részeként kiadott "III. BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE" szerinti sorrendet. 
 
Az ajánlatot egy papír alapú és egy – a papír alapú példánnyal tartalmát tekintve mindenben megegyező – 
elektronikus másolati példányban kell beadni. Az elektronikus és papír alapú ajánlat egyezéséről 
nyilatkozni kell! 
 
Ajánlatkérő felhívja valamennyi Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a papír alapú és az elektronikus másolati 
ajánlati példányt közös csomagba kell tenni, mely sérülésmentesen nem bontható módon kell összefogja az 
ajánlati példányokat. 
Az ajánlati példányok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az 
óvja az ajánlati példányokat, azokat csak a csomagoláson látható fizikai sérülés árán lehessen a csomagból 
kivenni, vagy azokba csak a csomagoláson látható fizikai sérülés árán lehessen betekinteni. Ez biztosítja, 
hogy az ajánlatok tartalmát azoknak a bontásáig ne lehessen megismerni. 
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A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „AJÁNLAT – Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás 
bővítés, munkahely teremtés - építési beruházás - Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! ” 
 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és 
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást 
(pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 71. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet 
hivatkozni. 
Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak. 
Az ajánlattevő(k)nek és az ajánlatban nyilatkozatot benyújtó szervezet(ek)nek (az alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlatban lévő, minden általuk készített nyilatkozatát alá kell írnia 
az adott gazdasági szereplőnél cégképviseletre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a 
cégképviseletre jogosult személy(ek)től közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást kaptak. Magát a meghatalmazást is csatolni kell az ajánlatba.  
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
Az elektronikus másolati példány adathordozója lehet – ajánlattevő szabad választása szerint – többek 
között CD lemez, DVD lemez, pendrive. 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell 
viselnie. Az Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel 
kapcsolatban, az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül.  
Az Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza. 
Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, míg pénteken: 8:00 és 14:00 óra 
között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. 
Egyébidőpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott 
ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidőig sor kerül. 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős 
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott 
dokumentumokban foglaltakat Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás 
tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 
15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 
Magyar, ezen kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be. 
 

16. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE, A JELENLÉTRE JOGOSULTAK: 
 
Hely: 4765 Csenger, Ady E. u. 133. 
Időpont: 2018. április 04. nap 10:00 óra 
Jelenlétre jogosultak:  
Bontáson kizárólag a Kbt.68.§ (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek részt. Ajánlatkérő 
képviselője a bontás során – a Kbt.68.§ (4) bekezdésével összhangban – ismerteti ajánlattevők nevét, 
székhelyét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján 
értékelésre kerülnek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68.§ rendelkezési az irányadók. 

17. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG: 
Az ajánlatok bontásának napján ajánlati kötöttség keletkezik, melynek mértéke 60 nap. 
 
18. A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSBÓL 
TÁMOGATOTT? 

 

Igen. 
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Tárgyi projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 
Projekt azonosítószám: 1772645017 
Támogatási intenzitás: 50,000000% 

Pályázat címe: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának 
elősegítése a feldolgozásban  
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy jelen közbeszerzés a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben szabályozottaknak megfelelően kell eljárni, és a közbeszerzési eljárás 
eredményeként a szerződés hatályba lépésének feltétele a közbeszerzés utóellenőrzése és támogató 
tartalmú tanúsítvány megléte.  
 
19. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI: 

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan 
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 
szerződésszegését kimenti. 
 
Teljes körű jótállás (garancia): min. 24 hónap (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési 
szempontok körében értékelésre kerül, figyelemmel jelen felhívás 10. pontjában foglaltakra). 
 
Késedelmi kötbér: a véghatáridő be nem tartása esetén, a késedelem minden naptári napja után a teljes 
nettó ellenérték 0,5%-a/nap, de max. a teljes nettó ellenérték 15%-a. Nyertes ajánlattevő 30 napot 
meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (Ajánlatkérő döntése alapján). Ezen esetben Ajánlatkérő 
jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem 
érvényesíthető). 

 

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 15%-a. 
 
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes 
ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
20. EGYÉB 
 

1.) Az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint 
küldi meg ajánlattevők részére. 

2.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási 
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját. Amennyiben 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:88. § szerinti gazdasági társaság, vagy 
személyes joga alapján nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával egyenértékű 
dokumentummal, (amely dokumentum igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegendő, ha 
Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott 
dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely 
nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró 
jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben 
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő cég ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az 
ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért 
iratot, vagy olyan dokumentumot, amellyel Ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési 
kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arról az 
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ajánlatában, hogy van-e változásbejegyzés folyamatban vagy sem, melyek kapcsolatban felhívjuk 
ajánlattevők figyelmét, hogy nemleges válasz esetén is szükséges a nyilatkozat benyújtása! 
 

3.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéséről. Ajánlatkérő 
nem írja elő, hogy az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjára. Az ajánlat 
68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.  
 

4.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti 
információkat. 
 

5.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely 
legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők 
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése, 
valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax 
száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az Ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek 
Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta 
után változás nem következhet be. 
 

6.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával felmerülő összes költség és határidőre történő 
teljesítés az ajánlattevőt terheli. 
 

7.) Az ajánlatban szerepelnie kell a közbeszerzési dokumentumok és - adott esetben - a kiegészítő 
tájékoztatás(ok) átvételéről szóló nyilatkozatnak. 

 
8.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni, az ajánlatok 

összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar Ft-ban megadott ajánlat érvénytelen. 
 

9.) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az 
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők 
vonatkozásában. 

 
10.) Az Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. 

 
11.) Az ajánlatban csatolni kell árazottan az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentum 

részeként kiadott költségvetést. 
 

12.) Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem határozott meg alkalmassági követelményt, 
a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás nem kerül alkalmazásra. 
 

13.) Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok, különösen a tervek és a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra 
való hivatkozást tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) kellően 
pontos és érthető leírása érdekében történt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés 
rendelkezései az irányadóak („vagy azzal egyenértékű”)! Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő 
kötelezettsége. 

 
14.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozatokat, 

igazolásokat és más dokumentumokat is, melyeket a Kbt. kötelezően előír. Csatolandóak a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott nyilatkozatok. 

 
15.) Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra. 
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16.) Ajánlatkérő kizárja a projekttársaság létrehozását. 
 

17.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelmények a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak. 

 
18.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

 
19.) A közbeszerzés a Kbt. 53.§ (4) - 5) bekezdésében foglaltak alapján feltételes. Az Ajánlatkérő az 

eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, 
bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidőt követően bekövetkezik. Előbbieken túl 
tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, az 
Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben 
történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja.  

 
20.) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján a szakmai ajánlat, amelyet 

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és az építési tevékenység minőségének 
értékelésére alkalmas szempontok szerint vizsgál. Szakmai ajánlat alatt Ajánlatkérő a bírálati 
részszempontok tekintetében tett ajánlattevői vállalásokat érti. 

Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése 
alapján (szakmai ajánlat): 

- a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve és 
cégszerűen aláírva; és 

- a jelen felhívás 10. pontja szerinti 3. értékelési részszempontra tett „igen” megajánlása esetén, 
annak alátámasztásául az érintett szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre 
állási nyilatkozatát; 

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi munkákat a közbeszerzési dokumentumok részét 
képező műszaki dokumentációban meghatározottak szerint elvégzi, továbbá amelyben 
ajánlattevő adott esetben ismerteti a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
dokumentációban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő (de azzal 
egyenértékű) felhasználásra kerülő anyagok, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és 
részletes műszaki jellemzőit. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell a 
321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével. 

 
21.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. § (4) bekezdésére, amely értelmében 

kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Bármely 
gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot megküldte, jogosult 
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött 
ajánlattételi felhívást. 

 
22.) Jogutódlás: Amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett 

gazdasági szereplő az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással –jogelődje bármely adatát fel kívánja 
használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat 
egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 
 

23.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a 
alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási 
szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet 
nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti teljes munkára. Az ajánlatkérő által előírt mértékű és 
terjedelmű felelősségbiztosítás: 

legalább 10.000.000,- HUF/kár és legalább 80.000.000,- HUF/év;  

értéket elérő kivitelezői (építés- és szerelésbiztosítás | C.A.R.) felelősségbiztosítási szerződést kell 
kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítást ki kell terjeszteni a tárgyi építési beruházásra. 
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Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt 
felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § 
(4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet 
szerződést. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszti a jelen pontban rögzítetteknek megfelelően. 

24.) A megrendelés nem elektronikus úton történik. Elektronikusan benyújtott számlákat nem fogadnak 
el. A fizetés elektronikus úton történik. 
 

25.) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumok egyszerű 
másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a közbeszerzési dokumentum ettől eltérően rendelkezik. 
Amennyiben a közbeszerzési dokumentum alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául 
szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy 
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az 
eredeti ajánlatban. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció 
szabályozza. 
 

26.) Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) és 
(5) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése 
vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő 
lejártát megelőző harmadik napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések 
az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik napig megérkeznek Ajánlatkérőhöz. Az 
Ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, 
azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő 
idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő 
meghosszabbításának lehetőségével. Amennyiben az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra kerül sor, 
az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vette. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem kíván tartani. 
 

27.) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 
határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén Ajánlatkérő a 180-as telefonszám 
“Pontos idő” felhívásával ellenőrzi azt. 
 

28.) Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli a második 
legkedvezőbb ajánlattevőt, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetekben vele köt szerződést. 
 

29.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szerint. Ajánlatkérő tájékoztatja 
ajánlattevőket, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az 
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 
30.) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei 
szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 

31.) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az 
ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. § (4) bek.].Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az 
ajánlatok értékelését követően végzi el [Kbt. 81. § (5) bek.]. 

 

- Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat 
különösen: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit. 

 

21. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2018. március 13. 
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II. ÚTMUTATÓ 
 

 
A "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. (tovább. Ajánlatkérő)  
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, 
VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívása alapján kívánja megrendelni a szerződések tárgyát képező építési 
beruházást 
 
Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre bontás lehetőségét tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező 
tevékenység műszakilag szerves egységet képez, a beszerzés - bármilyen szempontból történő - részekre 
bontása gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, műszaki szempontból nem lehetséges. 
Jelen eljárás eredményeként 1 szerződés kerül megkötésre. 
 
1. A teljesítés helye: 

"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
4765 Csenger,  
0149/67, 0149/68, 0149/71,72, 0148, 0137/4, 0147/13, 0146, 0140/2, 0142, 0145/4 hrsz. 
NUTS kód: HU323 
 
2. Az ajánlattétel szempontjából kérjük a következők figyelembe vételét: 

Az ajánlatot úgy kell elkészíteni, hogy az maradéktalanul megfeleljen valamennyi közbeszerzési 
dokumentumban, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
A közbeszerzési dokumentumok átvételekor a gazdasági szereplő köteles ellenőrizni a részére megküldött 
dokumentumok hiánytalan állapotát annak érdekében, hogy érvényes ajánlatot tudjon benyújtani. Kérjük a 
T. ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok átvételét 
szíveskedjenek visszaigazolni (Közbeszerzési dokumentumok átvételi elismervénye)! A gazdasági 
szereplőnek kötelessége megbizonyosodni ajánlata benyújtásáig arról, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti 
feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának elfogadása esetén képes a 
feladat minden igényt kielégítő teljesítésére, a mellékelten csatolt szerződéstervezetben szereplő feltételekre 
is figyelemmel. 

Az ajánlat összeállításakor kérjük, hogy a "III. A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT 
TARTALOMJEGYZÉKE" szerint járjanak el. 

Jelen útmutató a többi közbeszerzési dokumentummal, tehát az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő és 
nem mindenben ismétli meg az azokban meghatározottakat.  
Ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumban meghatározottakat együttesen figyelembe véve, az 
azokban meghatározottaknak mindenben megfelelően lehet csak érvényes ajánlatot benyújtaniuk. A 
közbeszerzési dokumentumban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelnek, melyeket az ajánlattétel 
megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő szerkeszthető (Word) formátumban bocsát a gazdasági szereplők 
rendelkezésére. 
 
3. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos előírások: 

Ajánlattevők az értékelési szempontokra vonatkozó megajánlásukat jelen dokumentumban kiadott 
felolvasólap kitöltésével tehetik meg.  

Az ajánlatot egy papír alapú és egy – a papír alapú példánnyal tartalmát tekintve mindenben megegyező – 
elektronikus másolati példányban kell beadni. Az elektronikus és papír alapú ajánlat egyezéséről 
nyilatkozni kell! 
 
Ajánlatkérő felhívja valamennyi Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a papír alapú és az elektronikus másolati 
ajánlati példányt közös csomagba kell tenni, mely sérülésmentesen nem bontható módon kell összefogja az 
ajánlati példányokat. 
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Az ajánlati példányok közös, sérülésmentesen nem bontható csomagolását úgy kell elkészíteni, hogy az 
óvja az ajánlati példányokat, azokat csak a csomagoláson látható fizikai sérülés árán lehessen a csomagból 
kivenni, vagy azokba csak a csomagoláson látható fizikai sérülés árán lehessen betekinteni. Ez biztosítja, 
hogy az ajánlatok tartalmát azoknak a bontásáig ne lehessen megismerni. 
 
A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „AJÁNLAT – Csengeri gyümölcsfeldolgozó üzem vízellátás 
és szennyvízkezelési létesítményeinek korszerűsítése - Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! ” 
 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és 
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást 
(pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a Kbt. 71. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet 
hivatkozni. 
Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 
oldalszám alapján megtalálhatóak. 
Az ajánlattevő(k)nek és az ajánlatban nyilatkozatot benyújtó szervezet(ek)nek (az alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlatban lévő, minden általuk készített nyilatkozatát alá kell írnia 
az adott gazdasági szereplőnél cégképviseletre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a 
cégképviseletre jogosult személy(ek)től közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást kaptak. Magát a meghatalmazást is csatolni kell az ajánlatba.  
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
Az elektronikus másolati példány adathordozója lehet – ajánlattevő szabad választása szerint – többek 
között CD lemez, DVD lemez, pendrive. 
Az árazott költségvetés .xls vagy .xlsx formátumú verzióját is tartalmaznia kell az ajánlat 
adathordozón benyújtott elektronikus másolati példányának! 
 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell 
viselnie. Az Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel 
kapcsolatban, az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül.  
Az Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza. 
Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, míg pénteken: 8:00 és 14:00 óra 
között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. 
Egyébidőpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott 
ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az 
ajánlattételi határidőig sor kerül. 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős 
magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az 
eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott 
dokumentumokban foglaltakat Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás 
tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az olyan ajánlatot, melynek bármelyik része 
jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, stb. tartalmaz, érvénytelenít! 
Ajánlatkérő arra kéri az ajánlattevőket, hogy ajánlataikat a megküldött közbeszerzési dokumentumban 
előírt formában és tartalommal dolgozzák ki, és a megadott (ajánlott) sorrendben nyújtsák be. A 
közbeszerzési dokumentumtól való bármilyen, a Kbt. alapján nem megengedett eltérés az ajánlat 
érvénytelenítését vonja maga után.  
Ajánlattevők – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az Ajánlatkérőtől. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek 
tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy 
a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik napig megérkeznek Ajánlatkérőhöz. 
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Amennyiben az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra kerül sor, az ajánlattevő ajánlatában köteles 
nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. 
Minden írásbeli tájékoztatási kérelmet e-mail-ben kell eljuttatni az Ajánlatkérő részére. 
E-mail:  szatmariizekkft@gmail.com 
 
4. Az ajánlat(ok) érvényességi ideje: 
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig tart. 
 
5. Az ajánlat kidolgozásának és benyújtásának feltételei 
 
Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő ismeri valamennyi szükséges jogszabályt, kötelező érvényű 
műszaki, szakmai előírást, amely az adott időben hazánk területén hatályban van, és valamilyen formában 
befolyásolja, vagy irányíthatja az ajánlattevő tevékenységét a szerződés teljesítése közben, vagy azzal 
kapcsolatban. Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van az érvényben lévő 
jogszabályokkal, műszaki szabályozásokkal. Különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási 
feltételeire, és az ezzel kapcsolatos érvényes szabályozásokat, jogszabályokat és utasításokat kötelezően be 
kell tartani. 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás 14. pontjában meghatározott formai követelményeknek 
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. 
Az ajánlati árat nettó értékben, magyar forintban (Ft) kell megadni, s az nem köthető 
semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.  
Érvénytelen az ajánlat, amennyiben Ajánlattevő nem tesz valamennyi, az Ajánlatérő által kiadott árazatlan 
"Költségvetés" valamely sorában szereplő tételre ajánlatot.  
 
A benyújtandó árajánlat műszaki tartalma: Az árajánlatban figyelembe kell venni a közbeszerzési 
dokumentumokban kimutathatóan szereplő tételek és műszaki leírás minden előírásának hiánytalan 
megvalósítása érdekében felmerülő költségeit abban az esetben is, ha azok a tervezői költségvetésben nem 
szerepelnek. Valamennyi tétel megajánlott árának tartalmaznia kell a hiánytalan kivitelezéshez szükséges 
összes erőforrás költségét, az anyagok és berendezések helyszínre szállításával, csomagolásával, tárolásával, 
őrzésével, beépítésével, a helyszín és a tervdokumentáció alapos ismeretében. Az ajánlatnak tartalmaznia 
kell az ideiglenes melléklétesítményeket, építési segédszerkezeteket és organizációs költségeket, 
technológiai felszereléseket, gépköltségeket, szállítási, rakodási és tárolási költségeket, valamennyi a 
kivitelezés során keletkező törmelék kihordási és elszállítási költségeit felrakással, valamint közbenső (napi 
seprűs) és az átadás előtti takarítást. Az ajánlati költségvetésnek fedezetet kell nyújtania a megrendelővel és 
a társvállalkozókkal történő kapcsolattartás, egyeztetések idő- és költségráfordításaira, valamint a 
megvalósulási dokumentáció elkészítésére. 
Ha és amennyiben a közbeszerzési dokumentumok (különösen a közbeszerzési műszaki leírás) 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást 
tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) kellően pontos és érthető leírása 
érdekében történt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadóak 
(„vagy azzal egyenértékű”)! 
Az ajánlatnak meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki előírásoknak. 

6. Közös ajánlattétel (konzorcium) 

A Kbt. 35. § (1) bekezdése biztosítja a közös ajánlattétel lehetőségét. A közös Ajánlattétel az Ajánlattevők 
alkalmi egyesülése (ún. konzorcium) nem cégjogi, hanem közgazdasági kategória, nem állandó, hanem eseti 
együttműködést jelent a konzorciumi tagok között. Tekintettel arra, hogy hatályos magyar jogi szabályozás 
a konzorciumokra vonatkozóan nincsen, az Ajánlatkérő az alábbi feltételeket határozza meg. Amennyiben 
Ajánlattevők közösen tesznek ajánlatot, kötelesek konzorciális megállapodást kötni, melyben Felek 
kötelesek jogviszonyukat rendezni, így különösen: 

- a közös ajánlattételi szerződés célját; 
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- a feladatmegosztást (mely feladatokat kötelesek külön-külön és melyeket együttesen elvégezni), így 
különösen a közös ajánlattevők tagjainak egyes feladatait és a szállítási díjból való részesedésük %-
os mértékét; 

- rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a konzorcium tagjai valamennyien egyetemlegesen lesznek 
jogosítva és kötelezve; 

- egyetemleges felelősségvállalást az ajánlatban foglaltak teljesítésére; 

- teljes jogkörű közös képviselő meghatalmazását [mely kiterjed az ajánlat és kapcsolódó 
dokumentumok (pl.: hiánypótlás, felvilágosítás megadása); nyertes ajánlattétel esetén a szerződés 
és annak esetleges módosításai aláírására]; 

- megállapodást arra vonatkozóan, hogy a konzorciális megállapodás az ajánlat benyújtási 
határidejének leteltekor érvényes és hatályos, továbbá hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve felbontó feltételtől. 

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó 
szervezet létrehozását (projekttársaság létrehozására nincs lehetőség). Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 
35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.  
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölését. 
Ajánlatkérő a kapcsolatot kizárólag közös ajánlattevők által az ajánlatban megjelölt képviselőjén keresztül 
tartja. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt 
követően kizárólag a közös ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak küldi meg. 

7. Tájékozódás a Kbt. 73. § (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (4) és (5) bekezdésben foglaltakra. Az Ajánlatkérő 
tájékoztatásként közli 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8. 
Telefon +36 (42) 503-200 
Fax: +36 (42) 503-214 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi és 
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya 
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 
Telefon: +36 (42) 594-057 
Fax: +36 (42) 594-011 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/foglalkoztatasi-foosztaly 
 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 
1539 Budapest, Pf. 675. 
Telefon: +36 (1) 2249-100 
Fax: +36 (1) 2249-262 
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Telefon: +36 (1) 476-1100 
Fax: +36 (1) 476-1390 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős 
Államtitkárság 
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 
Telefonszám: +36 (1) 795-54-78 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/foglalkoztatasi-foosztaly
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8. Üzleti titok  

A Kbt. 44. § (1) bek. alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, 
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett 
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági 
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti 
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy 
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra.  
Kbt. 44. § (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki 
számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § 
(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak 
azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az 
ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az Ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká 
nyilvánításnak. 
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan 
ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra 
hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - 
a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott 
költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
9. Árfolyam: Ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) 
eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő 
átszámítására Ajánlatkérő referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok 
esetében az üzleti év (záró) fordulónapján hatályos MNB deviza-árfolyamot, illetve ennek hiányában az 
ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyamot 
alkalmazza. 

10. Az ajánlatok felbontása 

Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor az ajánlattételi felhívásban megadott 
pontos helyszínen. Az ajánlatok bontásán az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 
személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő Ajánlatkérő esetében – a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen (Kbt. 68. §). Az 
ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek 
ismertetésre. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban 
kerül sor. 
Kbt. 68. §  
(1) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi, illetve 
részvételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. 
(3) A nem elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, 
az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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közbeszerzéshez támogatásban részesülő Ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott 
szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. 
(4) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint 
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. 
Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésére álló fedezet összege is. 
(6) Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a (4)–(5) bekezdés szerinti adatok 
ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld 
az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A határidő után beérkezett ajánlat vagy 
részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes – beleértve az 
elkésett – ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek megküldeni. 
A bontási eljáráson résztvevő személyek személyi igazolványukat, és képviseleti jogosultságukat igazoló 
irataikat (pl.: cégkivonat, aláírási címpéldány és/vagy meghatalmazás) magukkal hozni, kérésre felmutatni 
kötelesek. 
Amennyiben az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik a közbeszerzési dokumentumban 
hivatkozott pontos címre, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
érvénytelenné nyilvánítja és azt a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével a 
közbeszerzési eljárás egyéb irataival – mint a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti iratot – megőrzi. 
Az elkésett ajánlat – a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban – abban az 
esetben kerül felbontásra, ha a legkülső csomagolásról nem állapítható meg egyértelműen az ajánlattevő 
személye és kapcsolattartási adatai. Az elkésett ajánlat nem kerül felbontásra, ha az ajánlattevő személye és 
kapcsolattartási adatai anélkül is kétséget kizáróan megállapítható. Ha és amennyiben az ajánlat a bontási 
eljárás megkezdését követően, a bontási eljárás során érkezik meg, úgy az Ajánlatkérő a bontási eljárásról 
készült jegyzőkönyvben rögzíti a késve érkezett ajánlat megérkezésének tényét. 

11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a verseny biztosítása érdekében a Kbt. 36.§ (1) 
bekezdésében foglaltakra, miszerint az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-
tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – 

- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi 
jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 

- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, 

- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem 
igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés] 
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III. A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT TARTALOMJEGYZÉKE 

(iratjegyzék) 

1.) Fedőlap, vagy borítólap (nem kötelező) 

2.) Tartalomjegyzék oldalszámokkal 

3.) Felolvasólap (1. számú nyomtatvány): Ajánlattevők az értékelési szempontokra  vonatkozó 

megajánlásukat jelen dokumentumban kiadott felolvasólap kitöltésével tehetik meg. Ajánlatkérő 

felhívja a T. ajánlattevők figyelmét arra, hogy érvényes ajánlat csak úgy tehető, ha a felolvasólapon 

valamennyi értékelési részszempontra megadásra kerülnek a megajánlások. 

4.) Ajánlattételi nyilatkozat (2. számú nyomtatvány) 

A Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozatok, továbbá nyilatkozatok: változásbejegyzési 

kérelemről, fordításról, előlegről, kiegészítő tájékoztatásról, az elektronikus és papír alapú ajánlat 

egyezéséről, felelősségbiztosításról.  

5.) Nyilatkozat kizáró okokról (3. számú nyomtatvány) 

6.) Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplő csatolja be az ajánlatban benyújtásra került nyilatkozatok aláírójának az aláírási 

címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját. 

Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 

7.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat az 

ajánlattételi felhívás 20. pont 5.) alpontjában megadott tartalommal 

8.) Ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése 

alapján (szakmai ajánlat): 

- a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve és 
cégszerűen aláírva; és 

- az ajánlattételi felhívás 10. pontja szerinti 3. értékelési részszempontra tett „igen” 
megajánlása esetén, annak alátámasztásául az érintett szakember saját kezűleg aláírt 
önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát; 

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról (4. számú nyomtatvány), hogy a tárgyi munkákat a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban meghatározottak 
szerint elvégzi, továbbá amelyben ajánlattevő adott esetben ismerteti a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban rögzített műszaki tartalomtól 
(gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő (de azzal egyenértékű) felhasználásra kerülő 
anyagok, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit. Az 
egyenértékűséget ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm. 
rendelet 46. § (6) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével. 

9.) Nyilatkozat rendelkezésre állásról (4. számú nyomtatvány) - adott esetben 

10.) Nyilatkozat az üzleti titokról (adott esetben) 

Elektronikus másolati ajánlati példány (CD lemez, DVD lemez, pendrive): az árazott költségvetés.xls 
vagy .xlsx formátumú verzióját is tartalmaznia kell az ajánlat adathordozón benyújtott elektronikus 
másolati példányának 
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IV. NYILATKOZATMINTÁK 
 

(szerkeszthető, Word formátumban is megküldésre kerülnek) 
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK ÁTVÉTELI ELISMERVÉNYE 
 
 

Kérjük a T. ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok átvételét 
szíveskedjenek jelen dokumentum kitöltésével és a szatmariizekkft@gmail.com e-mail címre történő 

megküldésével visszaigazolni! 
 
 
 

Ajánlattevő neve:    

 

Ajánlattevő székhelye:    

 

Adószáma:     

 

Telefax:     

 

E – mail:  

 

 
 
 
Jelen „Átvételi elismervény” aláírásával nyilatkozom, hogy tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait 
hiánytalanul átvettem/letöltöttem, valamennyi dokumentum olvasható.  
 
 

Kelt: ........................... 

 

          az ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 
 
 



"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
Csengeri gyümölcsfeldolgozó üzem vízellátás és szennyvízkezelési létesítményeinek korszerűsítése 

38/23 
 

1. számú nyomtatvány 

FELOLVASÓLAP 

Ajánlattevő neve:    

Ajánlattevő székhelye:    

Adószáma:     

Telefax:     

E – mail:  

Az ajánlat tárgya: Csengeri gyümölcsfeldolgozó üzem vízellátás és szennyvízkezelési létesítményeinek 
korszerűsítése 

    

Az értékelési részszempontokra tekintetében tett ajánlattevői ajánlat: 

Értékelési részszempont Ajánlattevő megajánlása 

1. Nettó ajánlati ár (Ft)  

2. Teljes körű jótállás (garancia) az előírt 
min. 24 hónapot meghaladóan (hónap) 

 

3. Rendelkezik a teljesítésbe bevonni 
kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, 
aki összesen min. 5 befejezett projektre 
vonatkozó szakmai tapasztattal rendelkezik 
a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-M 
kat. felelős műszaki vezetői (FMV) 
tevékenység ellátása tekintetében 

igen/nem* 

 

*a megfelelő aláhúzandó! 

Alulírott ajánlattevő kijelentem, hogy a tárgyi eljárás közbeszerzési dokumentumait és arra tett ajánlat 
tartalmát ismerem. Nyilatkozom, hogy az ajánlatban szereplő nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. 
Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi 
felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Kelt: ........................... 

          az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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2. számú nyomtatvány 

 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 
 
Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve, 
székhelye) képviseletére jogosult személy,az alábbi nyilatkozatokat teszem: 
 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 
Kifejezetten nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (annak 
valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett 
pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban) foglalt feltételeket mindenben tudomásul 
vettük és elfogadjuk, a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott 
ellenszolgáltatás ellenében. 
 
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló törvény szerint  

a. mikro vállalkozásnak minősül; vagy 
b. kis vállalkozásnak minősül; vagy 
c. középvállalkozásnak minősül; vagy 

d. nem tartozik a törvény hatálya alá.1 

 
 
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában 
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság (ajánlattevő) vonatkozásában 

a. van folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt. Erre tekintettel ajánlatunkban 
mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
VAGY 
 

b. nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt.2 

 
 
Felelős fordítás 
Nyilatkozom, hogy az ajánlatban csatolt fordítás(ok) az eredeti idegen nyelvű dokumentumok tartalmával 

mindenben megegyeznek. A fordítás tartalmáért felelősséget vállalok3. 

 
Előleg 
Nyilatkozom, hogy tárgyi eljárásban az Ajánlatkérő által biztosított, a szerződésben foglalt – általános 
forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő előleg összegét: igénybe 

kívánjuk venni/nem kívánjuk igénybe venni4 

 

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési dokumentumokat és a kiegészítő tájékoztatásokat5 átvettük, ajánlatunk 

elkészítése során azokat figyelembe vettük. 

                                                      
1
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

2
A megfelelő szövegrész (a. vagy b. pont) egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

3
A nem alkalmazandó szövegrész áthúzható/törölhető! 

4
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

5
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
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Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási 
szerződést kötünk, vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük úgy, hogy az kellő fedezetet 
nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti teljes munkára az Eljárást megindító felhívás és Közbeszerzési 
Dokumentumokban rögzített feltételek szerint. 
 
 
Előbbieken túl nyilatkozom, hogy tudomásul vettük és elfogadjuk a következőket: 
Ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatot egy papír alapú és egy – a papír alapú példánnyal tartalmát tekintve 
mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban kell beadni. Nyilatkozom, hogy az elektronikus 
és papír alapú ajánlat egyezik! 
 
 

Kelt: ........................... 

          az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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3. számú nyomtatvány 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 
Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve, 
székhelye) képviseletére jogosult személy,az alábbi nyilatkozatokat teszem: 
 
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 

Nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn / fennállnak6a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) 

és q) pontjában rögzített kizáró okok. 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
Nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja 
szerinti tényleges tulajdonosa(i) a következő(k): 

 

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye 

  

  

  

 
Nyilatkozat alvállalkozók vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 
Nyilatkozom, hogy nem veszünk igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót. 
 
 

Kelt: ........................... 

          az ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6
A megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 
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4. számú nyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

műszaki tartalom vonatkozásában 

Alulírott ................................. (képviselő neve), mint a(z) ...................................................... (képviselt cég neve, 
székhelye) képviseletére jogosult személy, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy  
 
 
 
 

a. a tárgyi munkákat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban 
meghatározottak szerint végzem el;  
 
VAGY 
 

b. a tárgyi munkákat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban 
meghatározottaktól eltérően, egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok, illetve a 
beépítésre kerülő termékek alkalmazásával végzem el az alábbiak szerint.7 
 

 
A „b. pont” választása esetén a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban 
rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) esetlegesen eltérő (de azzal egyenértékű) felhasználásra 
kerülő anyagok, illetve a beépítésre kerülő termékek típusának és részletes műszaki jellemzőinek 
ismertetése8: .................................  
 
 

Kelt: ........................... 

          az ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7
A megfelelő szövegrész (a. vagy b. pont) egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával/törlésével)! 

8
A „b. pont” választása eseténkitöltendő és a kapcsolódó igazolások csatolandóak! 
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5. számú nyomtatvány 

 

NYILATKOZAT  

rendelkezésre állásról 

Alulírott ................................. (szakember neve), mint a fent megjelölt közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
teljesítésbe bevont és az ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás 3. értékelési szempontja 
tekintetében megnevezett szakember, az alábbi nyilatkozatokat teszem: 

1. Ajánlattevő nyertessége esetén a kapcsolódó szerződés teljesítése érdekében rendelkezésre állok, 
nincs olyan körülmény, amely a szerződésszerű teljesítésben történő személyes tevékenységemet 
akadályozhatná vagy korlátozná. 

2. Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként beadásra kerülő, önéletrajzomban rögzített adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

3. Nyilatkozom, hogy a 266/2013. Korm. rendelet szerinti, MV-M kat. felelős műszaki vezetői 
(FMV) tevékenység végzésére jogosultsággal rendelkezem. 

Jelen nyilatkozatot jogi felelősségem teljes tudatában, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában tettem. 

 

Kelt: ........................... 

 

 

        szakember aláírása 
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V. SZERZŐDÉS-TERVEZET 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - TERVEZET 

 
amely létrejött egyrészről  
Név: "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
Cím: 4765 Csenger, Ady E. u. 133. 
Telefon/Fax: +36 44341645 /+36 44341622 
Adószám: 13495413-2-15 
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-42038940 
Képviselő: 
E-mail: 

Gulácsi Mihály ügyvezető 
szatmariizekkft@gmail.com 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  

másrészről  

Cégnév:  

Cím:  
Képviselő: 
Adószám: 

 

Bankszámlaszám:  
Kivitelező vállalkozói 
nyilvántartási szám: 

 

Telefon/Fax:  
E-mail:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),  együttesen Felek között alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételekkel: 
 
 
1. A szerződés tárgya, a teljesítés határideje és mennyisége: 

 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Csengeri gyümölcsfeldolgozó üzem vízellátás és 
szennyvízkezelési létesítményeinek korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás során nyertesként 
kihirdetett vállalkozói ajánlat szerinti kivitelezési munka elvégzését I. osztályú minőségben az eljárást 
megindító közbeszerzési dokumentáció és annak részét képező vízjogi engedélyes terv, műszaki leírás, a 
költségvetés és a lefolytatott közbeszerzési eljárás összegezésében foglaltak alapján. 

Vállalkozó feladatát képezi különösen 

- a közbeszerzési dokumentációban meghatározott tárgyi építési munkák elvégzése, a műszaki átadás-
átvételi eljárásának lefolytatása a szerződés hatályba lépésétől számított 7 hónap alatt. Megrendelő 
előteljesítést elfogad, 

- a kivitelezési munkák bizonylatolása, a szükséges közműszolgáltatói és hatósági átadások megtartása 
és bizonylatolása, a beépített anyagok minőségét igazoló dokumentumok bemutatása és azok 
átadása Megrendelő részére az átadás-átvételi eljárás során. 
 

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés szerinti építőipari kivitelezési munkát az átvett 
tervdokumentáció és kapcsolódó dokumentációk szerint megvalósítja. A pontos mennyiségeket a 
közbeszerzési műszaki leírás részét képező vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció, a 36500/1661-
11/2016. vízjogi engedély és a Vállalkozó ajánlatának részét képező költségvetés tartalmazza. 
 
A teljesítés helye: 4765 Csenger, 0149/67, 0149/68, 0149/71,72, 0148, 0137/4, 0147/13, 0146, 0140/2, 
0142, 0145/4 hrsz. NUTS kód: HU323 

 

2. Felek jogai és kötelezettségei: 
 
2.1. Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés hatályba lépéstől számítva 5 munkanapon belül a 

Vállalkozó részére átadni.  
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2.2. Megrendelő szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. 
Megrendelő az általa az ajánlattétel időszakában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott vízjogi 
engedélyes tervekkel kapcsolatban biztosítja, hogy annak alapján Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül 
jogosult a terveknek az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, 
átdolgozására. 

 
2.3. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, és tűzvédelmének 

biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségei megszegéséből, valamint 
tevékenységéből eredő bármilyen okozott kárért Vállalkozó tartozik felelősséggel. 

 
2.4. Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint előírt építésinapló-vezetési kötelezettségét 

köteles teljesíteni. 
  

2.5. A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező 
anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol. 

 
2.6. Ha Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat – az időben való megrendelés biztosítása mellett 

– beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása után jogosult időben 
beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az 
anyagváltozás miatti esetleges többletköltség a Vállalkozót terheli. 

 
2.7. Megrendelő megbízottja útján a munka végzését bármikor megtekintheti, de a megbízásából eljáró 

műszaki ellenőr legalább hetente ellenőrzi, észrevételeit az építési naplóban közli. 
 
2.8. Vállalkozó a folytatni kívánt összes tevékenységre vonatkozó munkavédelmi előírásokat betartja és 

betartatja.  
 
2.9. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról Megrendelőt 15 nappal 

korábban írásban értesíteni (készre-jelentés). 
Vállalkozónak a készre-jelentésében meghatározott időpontban az átadás-átvételi eljárás lefolytatását 
meg kell kezdenie és azt a lehetséges legrövidebb idő alatt be kell fejeznie. 

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás a hiba-, és hiánymentes teljesítés következtében hiánypótlás és 
hibajavítás nélkül befejeződik, a teljesítési határidőt túlhaladó részében az átadás-átvételi eljárás 
időtartama kötbérmentes.  
Abban az esetben, ha akár az átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőben nem kezdődik el, vagy 
bár határidőben elkezdődik, de azon belül nem fejeződik be, hiánypótlásra, hibajavításra, stb. kerül 
sor, Vállalkozó késedelembe esik a teljesítéssel, késedelmi kötbér fizetésére köteles. 

 
2.10. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni a 191/2009. 

(IX.15.) Korm. rendelet 33.§ (1) és (3) bekezdésében meghatározott – releváns - dokumentumokat.  
 
2.11. Megrendelő az átadási-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett dokumentációt és a 

teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti az esetlegesen felfedezett hiányokat, hibákat, 
a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági 
igényeket. 

 
2.12. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott 

megadott határidőre, saját költségén kijavítani. 
 
2.13. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat 

állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, 
pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

 
2.14. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. 

Az utófelülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. 
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2.15. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező 
kezelőhöz történő – elszállítatására. 

 
2.16. Vállalkozónak a felelősség biztosítási igazolása a szerződés 1. sz. mellékletét képezi. 
 
2.17. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.  
 
2.18. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során igénybe vesz alvállalkozó kivitelezőt a következő 

munkarészek teljesítéséhez: 

 ...... 
         Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul. 

 
3. A szerződés teljesítése: 

E szerződés szerinti oszthatatlan kivitelezés a hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amikor a 
következők együttesen fennállnak: 

- a kivitelezési munkálatok határidőre elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan 
azokat Vállalkozó átadta (Ptk. 6:247. §.), 

- a beruházás a vízjogi engedélyes terv, a műszaki leírás és költségvetés alapján I. osztályú 
minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
elkészült, 

- a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, a nyilatkozatot, melyben 
Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabványok szerint előírt minősítéssel rendelkező 
anyagok és felszerelések felhasználását Vállalkozó jegyzék szerint átadja, 

- Vállalkozó átadja a pozitív hatósági nyilatkozatokat, közmű hozzájárulásokat. 
 

4. Kötbér 

4.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, 
ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, 
ha szerződésszegését kimenti. 
4.2. Késedelmi kötbér: a véghatáridő be nem tartása esetén, a késedelem minden naptári napja után a 
teljes nettó ellenérték 0,5%-a/nap, de max. a teljes nettó ellenérték 15%-a. Vállalkozó 30 napot 
meghaladó késedelme nem teljesítésnek minősül (Megrendelő döntése alapján). Ezen esetben 
Megrendelő jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér 
ezen esetben nem érvényesíthető). 

4.3. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 15%-a. 
 

5. Vállalási díj 

5.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák ellenértékét Vállalkozó - a közbeszerzési eljárásban 
benyújtott nyertes ajánlata alapján - a következők szerint állapítják meg 

Nettó:  ....,- Ft + ÁFA 

azaz nettó  ..... 00/100 Forint, mely a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárnak 
tekintendő.  

Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó jelen szerződés 
aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő 
feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi 
feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) és a 
haszonra fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul lemond, kivéve a Ptk. 6:245 § (1) bekezdésben meghatározott eseteket. 

A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. 

tel:23.861.530
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Tárgyi projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozása. 

Projekt azonosítószám: 1772645017 

Pályázat címe: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- 
hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban 

A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása 50,000000 %. 

 
 5.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a szerződés tárgyát képezik.  

Vállalkozó az átalányár kialakításakor szakvállalattól elvárható gondossággal vizsgálta felül a 
rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentációt. 
 

5.3. A szerződéses összeg az előbbieken túl magában foglalja a következőket: 

• a vállalkozó nem megfelelő műszaki dokumentumok (műszaki leírás és költségvetés) 
felülvizsgálatából, valamint a műszaki szükségességből felmerülő többletmunkák költségeit, a 
költségvetési kiírásban nem szereplő, de a beruházás rendeltetésszerű üzemeltetéséhez műszakilag 
közvetlenül szükséges munkákat, ide értve a műszaki átadás-átvételi eljáráson a szakhatóságok, 
közmű üzemeltetők által előírtak megvalósításának költségeit is, 

• a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények és a kivitelezéshez szükséges energiák 
közüzemi díjait és a felvonulás költségeit, a munkaterület őrzésének és a felvonulási terület 
helyreállításának költségét, 

• a megvalósítás során esetlegesen a talajból előkerülő szerkezetek, közművek és minden egyéb 
bontási és szanálási feladat ellátásának költségét, 

• az időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot, a vállalkozói hasznot, 

• a teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget. 

5.4 Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik, 
és a Magyar Szabvány és előírások szerinti I. osztályú anyagra és I. osztályú kivitelezésre vonatkozik. 
Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és a hatóságok által 
elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét. Pótmunka csak szerződésmódosítás alapján 
végezhető és díjának elszámolása során a költségvetésben meghatározott egységárak (ennek 
hiányában a vonatkozó rezsióradíjak) alkalmazandók, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 

 
5.5. A vállalkozói díj alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírást Megrendelő bocsátotta – a 

közbeszerzési dokumentáció részeként – Vállalkozó rendelkezésére. 
 
 

6. Számlázási és fizetési feltételek 
 
6.1. Vállalkozó előleget igényel. 

6.2. Vállalkozó jogosult egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak 
szerint: 

a) az előlegszámla az építési munkaterület átadásával egy időben nyújtható be, a szerződésben foglalt–
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegére a Kbt. 
135. § (7) bekezdése alapján. Az előlegszámla vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. 
§ (1) bekezdésére tekintettel a teljesítés időpontja a kifizetés napja, és ezen időpontot kell az 
előlegszámlán feltüntetni; 

b) az első részszámla az építési munkálatok 25%-ának teljesítését követően nyújtható be, amelyből a 
kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül; 

c) a második részszámla az építési munkálatok 50%-ának teljesítését követően nyújtható be, amelyből 
a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül; 

d) a harmadik részszámla az építési munkálatok 75%-ának teljesítését követően nyújtható be, amelyből 
a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;  
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e) a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján jogosult 
Vállalkozó, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a nettó szerződéses ellenérték 20%-a, 
amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül. 

Teljesítés százalékos értéke alatt Megrendelő a Vállalkozó által a műszaki előrehaladás során elkészített, 
beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó 
vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás Megrendelő 
képviselője által történő kiadását követően kerül sor; a számla értéke a tényleges teljesítéssel arányos 
mértékű. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. 

Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Vállalkozó által benyújtott rész/végszámla alapján 
átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) 
bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése 
alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a 
szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki. 

A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 

 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen: 

 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet; 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; 

 2017. évi CL törvény; 

 2013. évi V. törvény (Ptk.); 

 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.). 

 
6.3.  A szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.  
 
6.4. Fizetési feltételek: 

1) A számláknak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. §-a (a 
számla kötelező adattartalma), a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Sztv.) 167. §-ának (1), (3) bek. (a könyvviteli 
elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei), valamint 23/2014. (VI. 30.) NGM 
rendelet (a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról) szerinti tartalmi és formai követelményeknek. 
A nem megfelelően kiállított vagy a Megrendelő képviselője által aláírt teljesítésigazolással nem rendelkező 
számlát Megrendelő visszaküldi a Vállalkozónak.  

2) Vállalkozó a számláit Megrendelő nevére egy eredeti példányban állítja ki, feltünteti a számlán:  

 a Szerződés tárgyát, 

 illetve azt, hogy rész-, vagy végszámla. 
4) A vállalkozási díj megfizetésére az egyes számlák vonatkozásában Megrendelő megbízott műszaki 
ellenőre által aláírt és leigazolt teljesítésigazolás és a vonatkozó jogszabályok szerint kiállított számla 
kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással kerül sor, a Vállalkozó bankszámlájára.  

5) Amennyiben Vállalkozó által kiállított számla hibásan vagy hiányosan a vonatkozó jogszabályoknak nem 
megfelelő módon került kiállításra, úgy Megrendelő jogosult azt kijavításra, vagy kiegészítésre visszaküldeni 
a Vállalkozó részére. A hiánypótlás ideje Megrendelő fizetési határidejébe nem számít bele. 

6) Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a 
Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára 
megismerhetővé köteles tenni és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha 
a.) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a 62. 
§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
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b.) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a 
62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 
6.5. Megrendelői fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik fizetni a 

Megbízott által benyújtott, leigazolt, jóváhagyott számlán feltüntetett fizetési határidő lejártát követő 
naptól számítottan. 
(A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc 
százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.). 
 

6.6. Vállalkozó nem számolhatja fel a vízjogi engedélyes tervben, a műszaki leírásban és költségvetésben 
szereplő valamely munka végleges elmaradása esetén az e munkára eső Vállalkozói díjat. Az 
elmaradó munkák elszámolásának alapbizonylata az építési napló vagy a felek képviselőinek erre 
irányuló külön írásbeli megállapodása. 

 
 

7. Jótállási, szavatossági feltételek 
 
7.1. Vállalkozót a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának napjától ... hónap időtartam szerinti 
jótállási kötelezettség terheli. 
 
7.2. Megrendelő köteles a jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait Vállalkozóval 

haladéktalanul, sürgős esetben faxon vagy e-mail-ben közölni. 
 
7.3. Vállalkozó köteles Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről 

Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 
 

8. A szerződés teljesítése és megszűnése: 
 
8.1. Befejezés: 

Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napja.  
Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi 
meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben – mely 
legfeljebb huszonöt nap – nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére, a 
teljesítésigazolást köteles kiadni. A teljesítésigazolás Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által 
kerül aláírásra. 
Amennyiben a megkezdett átadás-átvételi eljárás során az átvételt akadályozó körülmény merül fel, 
úgy azt a Megrendelő képviselője, haladéktalanul írásban közli a Vállalkozóval, s egyben meghiúsítja 
az átadás-átvételi eljárást. 
Amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményesen lezárul, úgy a Vállalkozó kérésére a 
Megrendelő képviselője köteles teljesítésigazolást kiadni. 
Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének, illetve sikeres befejezésének feltétele, a Vállalkozó által 
igénybe vett valamennyi alvállalkozó teljesítésének elfogadásáról szóló Vállalkozói írásbeli 
Nyilatkozat Megrendelő képviselője részére történő átadása. 
 

8.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozónak az elállásig végzett 
munka ellenértékét és Vállalkozó kárát megtéríteni. 
 

8.3. Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy 
Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, Megrendelő a szerződésszegésre 
vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult. 
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9. FELEK  KÉPVISELETE 

 Jelen szerződés módosítására kizárólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak:  
 Megrendelő részéről: 
 Gulácsi Mihály ügyvezető  

Vállalkozó részéről:  
              
  
 Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak: 

Megrendelő részéről és képviseletében eljáró műszaki ellenőr: 

 
…………. 

  
 Vállalkozó részéről: .................... felelős műszaki vezető   
 
*Adott esetben: 
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető szakember az értékelési 
részszempontra tett megajánlásának megfelelő szakember, aki összesen min. 5 befejezett projektre vonatkozó szakmai 
tapasztattal rendelkezik a 266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-M kat. felelős műszaki vezetői (FMV) tevékenység 
ellátása tekintetében. 
 
10. FŐBB  FELADATOK,  MŰSZAKI ELLENŐRZÉS  

 A kivitelezési munka során az ajánlati költségvetéstől eltérő anyagot, szerkezetet Vállalkozó csak a 
Megrendelő vagy képviselője előzetes írásbeli hozzájárulása alapján építhet be. Az átadott 
munkaterületen - a szerződés fennállásának teljes időtartama alatt -a tűzvédelem és 
vagyonvédelem megszervezése, továbbá a Tűzvédelmi Előírások, Munkavédelmi és 
Balesetelhárítási Szabályok, az Egészségügyi Rendszabályok megtartása Vállalkozó feladata. 

 Vállalkozó köteles a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet szerinti előírásoknak megfelelően a 
kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni, amelynek készenlétbe helyezését a 
Megrendelő kezdeményezi. Felek képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges 
adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

 Eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás előtt legalább 8 nappal 
köteles Megrendelőt értesíteni, az eltakarás időpontjának megjelölésével.  

 Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén - Megrendelő igényére - a Vállalkozó köteles az 
eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést követően az eltakarási munkát 
ismételten elvégezni. 

 Amennyiben erre műszakilag nincs mód, úgy Vállalkozó köteles az eltakart szerkezetről és az 
eltakarás módjáról digitális fotódokumentációt készíteni, melyből egyértelműen megállapítható az 
elvégzett kivitelezés. A dokumentációt a kivitelező az elkészítéstől számított 8 napon belül köteles 
Megrendelő műszaki ellenőrének átadni. 

 Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben Megrendelő 
műszaki ellenőre a kérdéses munkával érintett szakasz számla jóváhagyását megtagadhatja. 

 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést a 191/2009 (IX.15.)  
Kormány rendelet szerint látja el. 

 
11. E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S,  E G Y E B E K : 

 Vállalkozó a kivitelezési munka végzése folyamán köteles befogadni a Megrendelő pótmunka 
igényét, pótszerződés alapján. 

 Megrendelő jogosult Vállalkozótól a kötbéren felüli kárának megfizetését is igényelni. Vállalkozó 
tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen Vállalkozási 
szerződésben szabályozott kötelezettségeit elmulasztja, illetőleg megszegi, és ennek következtében 
a Megrendelő által kötött támogatási szerződés alapján visszafizetési kötelezettség keletkezik, a 
Vállalkozó köteles a Ptk. 6:522.§ (2) c) pontja alapján kártérítésként megtéríteni Megrendelőnek a 
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támogatási szerződés megszegése miatt esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak 
összegét. 

 A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített 
szerződéses feltételeket is - kizárólag felek központjai jogosultak érdemben nyilatkozni, az ilyen 
irányú esetleges naplójegyzéseket felek semmisnek tekintik.  

 Jelen szerződés a felelősségbiztosítási igazolással együtt érvényes. 

 A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített 
szerződéses feltételeket is - kizárólag felek központjai jogosultak érdemben nyilatkozni, az ilyen 
irányú esetleges naplójegyzéseket felek semmisnek tekintik.   

 Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a)rendelkezéseivel összhangban, az 
ajánlattétel során a költségvetésben és/vagy specifikációban meghatározott konkrét termékek 
(tartalmi elem) megváltoztatása a teljesítés során kizárólag az alábbi esetben lehetséges: 

 a megajánlott konkrét tartalmi elem igazolható módon – egyik félnek sem felróható 
módon – nem érhető el a teljesítés során és annak beszerzési késedelme a határidőben 
történő teljesítést veszélyezteti; 

 a felajánlott helyettesítő termék minden paraméterében együttesen megfelel az eredetileg 
megajánlott termék és a közbeszerzési kiírás feltételeinek; 

 az egyenértékűséget Megrendelő bevont szakembere előzetesen igazolja; 

 a változtatás nem eredményezi a szerződés tárgyának alapvető megváltozását (pl. 
funkcióváltás); 

 Vállalkozó az eredetileg megajánlott ellenérték megtartása mellett köteles teljesíteni. 

 Eljárásrend: 

 Vállalkozó termékváltoztatási kérelmet nyújt be (tartalma: cserélendő és új termék 
specifikációja az egyenértékűséget alátámasztó igazolások csatolásával; csere 
szükségszerűségének indoklása és az azt alátámasztó dokumentumok csatolása). 

 Megrendelő a kérelmet megvizsgálja, kérdés esetén hiánypótlást indítványoz. 

 Megrendelő általi írásos elfogadást követően eszközölhető a termékváltoztatás 

 A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban Vállalkozó nyertes ajánlatában általa vállalt, 
az értékelési szempontokra tett megajánlás (ajánlattevői vállalás) be nem tartása súlyos 
szerződésszegésnek minősül, és ekképpen nyertes ajánlattevő a szerződésszegés súlyával arányos 
– a nyertes ajánlattevő számára hátrányos – jogkövetkezménnyel lesz sújtható, amely alatt 
meghiúsulási  kötbérfizetési kötelezettség és kártérítési felelőség értendő, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó szervezettől az adott esetben 
elvárható. 

 A szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezés: 

Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű 
aláírásával a Kbt. 141.§-ában foglaltak alapján lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással 
vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező 
személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.   
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A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá 
a tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek. 

 
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a közbeszerzés 272/2014. 
(XI.5.) Korm. rendelet szerinti utóellenőrzése és támogató tartalmú tanúsítvány megléte. 
 
Jelen szerződés tizenegy pontból, ... oldalból áll, és ... eredeti példányban kerül aláírásra, melyből ... eredeti 
példány Megrendelőt, ... eredeti példány a Vállalkozót illeti meg, melyek átvételét Szerződő felek képviselői 
jelen szerződés aláírásával elismerik és nyugtázzák. 
 
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös elolvasás és értelmezés után a 
mai napon aláírták. 
 
 
 
Kelt:  Csenger, 2018........ 
 
 
 

……………………………………… ……………………………………….… 
Vállalkozó Megrendelő 

 
 
 
 
Melléklet:  
1. sz. melléklet - Vállalkozó felelősségbiztosítási igazolása 
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