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Tisztelt Képviselő Testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése kötelezi Veszprém
Rendőrkapitányát arra, hogy Hajmáskér település Képviselő Testülete előtt beszámoljon
Hajmáskér település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
A közbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a
közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata.
Ez alapján a Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló a közbiztonság
megteremtése és fenntartása érdekében.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság valamint Hajmáskér település
Önkormányzata 2016. évben is fontos feladatának tekintette Hajmáskér település
közbiztonságának szinten tartását és javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi
életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek biztonságának és
biztonságérzetének szavatolásában.
A Veszprémi Rendőrkapitányság a főkapitányi értekezleteken meghatározottak, a
feladattervben megfogalmazottak és az illetékességi területen lévő települési
önkormányzatok, valamint az állampolgárok jelzései, elvárásai alapján dolgozott a 2016-as
évben. Munkánkat, eredményeinket, erőfeszítéseinket igyekeztünk a lakossággal is ismertetni,
ezért a hatékony kommunikációra nagyobb hangsúlyt fektettünk.
Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve jó eredményt ért el a
kapitányság, az országos átlag felett teljesítve.
Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a
közterületi jelenlét növelése, a közbiztonság szinten tartása, a lakosság szubjektív
biztonságérzetének javítása. A lakosság és az önkormányzatok visszajelzései alapján a
Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén élők biztonságérzetében megmaradtak
az előző évekre jellemző pozitív értékek.
Megítélésem szerint mindez annak köszönhető, hogy komoly hangsúlyt fektettünk a
klasszikus felderítő munka mellett a bűnmegelőzési és közrendvédelmi tevékenységünkre,
melyet a későbbiekben ismertetni is fogok.
Hajmáskér település jellemzése:
Hajmáskér település közigazgatási területe:80,68 km2, a lakosság létszáma: ~3077 fő.
A település elhelyezkedése:
A Balaton északkeleti szegletétől 14 km-re fekszik, Várpalota és Veszprém között félúton. A
község határában hepehupás, lepusztult dolomittérszín van, amely nem alkalmas
mezőgazdasági hasznosításra.

A lakosság korcsoport szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy minden korcsoport
nagyjából egyenlő arányban képviselteti magát.
Hajmáskér település belterületén számos ipari egység található.
Veszélyeztetett objektum a településen a helyi postahivatalt, gyógyszertárat, töltőállomást,
Nemzeti dohányboltokat leszámítva nem található.
A településen több kisebb szórakozóhely és élelmiszer bolt üzemel, turisztikai szempontból
nagy látványosság a jelenleg használaton kívül lévő Huszárszálló.
A településen polgárőr egyesület működik. A polgárőrséggel történő kapcsolattartás az
újjászervezésüket követően jó.
I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése
(a részletes statisztikai adatokat a bűnügyi melléklet tartalmazza)
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1.

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Hajmáskér község területén elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 2016-ban
minimális, 9-el történő csökkenést mutat az előző évhez képest, mivel 2016-ban 80, míg
2015-ben 89 bűncselekményt regisztráltunk. A csökkenés mértéke százalékosan kifejezve
10,2 %- ot jelent.
A 2010-2016. közötti időszak adatait figyelembe véve a bűncselekmények száma a tavalyi
évben ugyan jelentősen elmarad a 2010 és 2011-es években regisztrált 142 és 127 regisztrált
bűncselekményhez képest, de a 2012, 2013 és 2014. években regisztrált 73, 78 és 75
bűncselekményszámnál még a csökkenés ellenére is magasabb.
1.2.

A közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása.

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában szintén csökkenés volt tapasztalható
2016. évben, mivel a 2015. évben regisztrált 18 bűncselekményt követően 2016. évben 17
bűncselekmény történt, amely 5,6%-os csökkenést jelent.
A 2010-2016. közötti időszakot megvizsgálva elmondható, hogy 2014. év (19
bűncselekmény) óta folyamatosan csökken ezen bűncselekmények száma a településen, és a
2013. évben regisztrált, a korábbi évekhez (2010 – 19, 2011 - 12, 2012 – 15) képest kiugróan
magas, 31 közterületi bűncselekményt leszámítva a tavalyi év nem hozott drasztikus változást.
1.3.

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása

Az összes regisztrált bűncselekmény 100 ezer lakosra vetített aránya – a Veszprémi
Rendőrkapitányság teljes illetékességi területét figyelembe véve - 2016. évben 2034,4-re
emelkedett az előző évben regisztrált 2001,2-ről és a 2010-2016 közötti időszakot figyelembe
véve még mindig jónak mondható, csak 2013. és 2015. évben volt jobb az arány.

1.4.

A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.

A kiemelten kezelt bűncselekmények számában emelkedés mutatkozik 2016-ban a 2015-ös
évhez képest, mivel 47-ről 52-re változott ezen bűncselekmények száma, ami 9,7%-os
emelkedést jelent.
Az ilyen jellegű bűncselekmények száma 2010. év óta nem változott jelentősen, hiszen 2010től 2012-ig 57-ről 37-re csökkent, majd 2013-ban 47-re emelkedett, amit 2014-ben ismét
csökkenés követett 43 bűncselekménnyel és az elmúlt két évben ismét emelkedés figyelhető
meg.
A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében, a Rendőrkapitányság illetékességi
területén elkövetett összes ilyen bűncselekményt figyelembe véve, a nyomozás
eredményességünk 52,7%, amely 6%-os emelkedést jelent a 2015-ös 46,7%-hoz képest. A
2010-2016 közötti időszakot figyelembe véve a tavalyi a legmagasabb adat, továbbá az
eredményesség tekintetében 2012. óta folyamatos emelkedés figyelhető meg.
A kiemelt bűncselekmények kapcsán csak a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább
befolyásoló bűncselekmények adatait ismertetem.
Testi sértés bűncselekmények száma 2016. évben jelentősen, 48,2%-al (14-ről 27-re)
emelkedett és sajnos 2010 óta folyamatosan emelkedik a testi sértések száma, ez alól kivételt
képez a 2013. év, amikor csökkenés történt, de azt 2014. évben drasztikus emelkedés követte.
Említést érdemel a testi sértések vizsgálatánál, hogy a 27 testi sértés közül 2016- évben
csupán 2 súlyos testi sértés történt, amely jónak mondható.
A testi sértések ilyen jelentős emelkedése ellenőre a garázdaság bűncselekmények száma 1-el
csökkent 2016. évben, 8-ról 7-re. Továbbá a garázdaságok tekintetében 2013. óta nem
emelkedett a számuk.
Szintén említést érdemel, hogy a lopás bűncselekmények száma 18-ról 11-re csökkent, így a
2010-2016 közötti időszakot figyelembe véve tavaly történt a legkevesebb lopás
Hajmáskéren.
Az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények köréből rablás bűncselekmény miatt 1 esetben,
míg kifosztás és zsarolás bűncselekmények miatt nem volt nyomozás elrendelésünk. A
vizsgált 2010-2016 közötti időszakban utoljára 2010-ben történt rablás, akkor szintén 1
esetben.
1.5. A kiemelten kezelt
bűncselekmények áttekintése

bűncselekmények

körén

kívüli

fontosabb

A kiemelt bűncselekmények körébe nem tartozó, de jelentőségük miatt fontos megemlíteni a
következő bűncselekmények alakulását Hajmáskér község vonatkozásában.
2016. évben a kiemelten kezelt bűncselekményeken túl mindenképp említést érdemel, hogy
orvvadászat miatt 4 esetben és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt 2 esetben
rendeltünk el nyomozást.

1.6. A területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést
kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó
– nyilvános információk rövid összefoglalása
A település területén az elmúlt évben nem történt a közbiztonság szempontjából kiemelt
érdeklődést kiváltó bűncselekmény. Fontosnak tartom azonban elmondani, hogy
bűnmegelőzési szempontból hangsúlyos jelentőséggel bír, hogy a helyi lakosság a saját
lakókörnyezetét figyelemmel kísérje, és bűncselekmény, vagy számára gyanús körülmény
észlelésekor bátran forduljon kapitányságunk munkatársaihoz, akik az ilyen bejelentéseket
ellenőrzik és a szükséges intézkedéseket megteszik.
2.

A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatóját figyelembe véve, amely 2010. évben volt eddig a legmagasabb 63,3%-al - a 2016-os év 63,5 %-al jelentős
előrelépést jelentett a korábbi három évben elért 51-52-57%-hoz képest.
A felderítési eredményesség tekintetében a 2015. év adataihoz (42,0%) képest a 2016-os év
kismértékű emelkedést mutatott a 46,2%-os felderítési eredményességgel.
2.2. A
közterületen
elkövetett,
nyomozáseredményességi mutatója

regisztrált

bűncselekmények

A nyomozás eredményesség emelkedést mutat e tekintetben a 2015-ös évhez képest, mivel az
összes közterületen elkövetett bűncselekmény nyomozás eredményessége 70,7%-ről 82,6%-ra
emelkedett. Az eredményes és eredménytelen nyomozások számadati szerint 2015. évben 273
eredményes mellett 113 eredménytelen nyomozásunk volt, míg 2016. évben 304 eredményes
mellett 64 eredménytelen nyomozást zártunk le.
2.3 A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
A testi sértés bűncselekmények nyomozás eredményessége 80,6% volt.
A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozás eredményessége 67,6% volt.
A garázdaság bűncselekmények nyomozás eredményessége 80,6% volt.
Az önbíráskodás bűncselekmények nyomozás eredményessége 60,0% volt.
A lopás bűncselekmények nyomozás eredményessége 44,6% volt. A lopás bűncselekményen
belül a lakásbetörések nyomozás eredményessége 55,3% volt.
A rablás bűncselekmények nyomozás eredményessége 76,9% volt.
A zsarolás bűncselekmények nyomozás eredményessége 42,9% volt.
A rongálás bűncselekmények nyomozás eredményessége 22,7% volt.

A jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozás eredményessége 100,0% volt.
3.

A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

A tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt indult eljárások száma, az előző évi eljárások
számához viszonyított változása, a bolti lopások nélküli ismeretlen tetteses felderítési mutató
bemutatása.
A településen a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése a 2015 évhez viszonyítva csökkent.
A 2015 évben összesen 30 tulajdon elleni szabálysértés és 9 egyéb elzárással sújtható
szabálysértés miatt indult eljárás. A 2016 évben összesen 25 tulajdon elleni és 10 egyéb
elzárással sújtható szabálysértés miatt indult eljárás, amelyet a Veszprémi Rendőrkapitányság
Szabálysértési Előkészítő Csoportja folytatott le. A bolti lopások nélküli lopások felderítési
eredményessége 2015-be 50 % volt és 2016-ban 75%-ra emelkedett. 2016-ban 7 esetben és
2015-ben 12 esetben indult eljárás „bolti lopás nélküli lopás” ügyben.
2016 évben lopás miatt 8 ügyből 4 ismert és 4 ismeretlen elkövető ellen volt folyamatban
eljárás. Az ismertek tekintetében minden ügy átkerült a Veszprémi Járásbíróságra, az
ismeretlenek esetében pedig 3 ügy került felderítésre és 1 ügy került megszüntetésre. Csalás
szabálysértés miatt 3 ügy indult, melyekből 1 ismeretlen elkövető elleni indultat felderítette a
szabálysértési hatóság, a másik 2 esetében pedig megszüntetésre került az eljárás, mivel a
bejelentett cselekmény nem volt szabálysértés. Jogtalan elsajátítás miatt 1 ügy indult, amely
bizonyíték hiányában megszüntetésre került. A tulajdon elleni szabálysértések közül a
rongálással megvalósított jelentősebb számban fordult elő a többihez képest. Az összesen 13
ügyből 3 indult ismert elkövetővel és 10 ügy indult ismeretlen elkövetővel szemben, amelyek
esetében csak 1 ügyet sikerült felderítési eredménnyel lezárni. A további 9 ügy
megszüntetésre került mivel nem jutott elegendő bizonyíték a hatóság tudomására, amely az
elkövetők kilétének megállapítását eredményezte volna. Ennek oka az, hogy a rongálási
cselekményeket több esetben a megtörténtét követően csak egy későbbi időpontban
jelentették be, amelynek következtében már nem állt a szabálysértési hatóság módjában az
eredményes adatgyűjtés. Továbbá a rongálási cselekményeket olyan helyszíneken követték el,
ahol nincsen térfigyelő kamerarendszer telepítve illetve a cselekmény elkövetésének késői
bejelentése azt eredményezte, hogy a felvétel már törlődött a rendszerből.
Az egyéb elzárással sújtható szabálysértések közül a garázdaságok és a rendzavarások száma
csekély, mert mindösszesen 3 esetben indult eljárás ismert tettesek ellen, amelyek
megküldésre kerültek a Járásbíróságra.
Összességében a tapasztalatok és az ügyek minősége alapján elmondható, hogy az elzárással
sújtható szabálysértések tekintetében Hajmáskér település közbiztonsága jó és megbízható. A
cselekmények elkövetésének helyszínei a legnagyobb számban a Jókai lakótelepet érintik, a
település többi részéről csak egy-két esetben érkezett feljelentés. A településen lakók
közvetlen kapcsolata a körzeti megbízottakkal hozzájárul az eredményes felderítéshez és
elősegíti a szabálysértési előkészítő előadók további munkáját.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
Hajmáskér területén bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek alakulását
az alábbi táblázat tartalmazza.

2015
2016
változás

Összes
baleset
4
2
-50 %

Halálos

Súlyos

0
0
-

0
0
-

Könnyű
4
2
-50 %

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedéssel kapcsolatba
hozható jogsértő cselekményeket elemezve megállapítható, hogy a terület
közlekedésbiztonsága megfelelő, szélsőségektől mentes. Baleseti gócpontokról nem
beszélhetünk.
A sérüléses balesetek jellemzően a 8. sz. fő közlekedési útvonalat érinti. Alsóbbrendű
útszakaszokon ritkán történik sérüléses baleset.
2015. év

2016. év

A fenti megállapítások Hajmáskér területére is vonatkoznak. A településen nem található
olyan útszakasz, illetve kereszteződés, amelyet gócpontnak nevezhetnénk, sérüléses
balesetekkel kapcsolatban. A balesetek előfordulási helyei lényegesen messze esnek
egymástól.

5. Illegális migráció:
Illegális migráció a településre nem jellemző. A 2016-as évben nem került olyan személy
igazoltatásra a településen, aki illegálisan tartózkodott volna Magyarország területén.
6.

Határrendészeti tevékenység:

A Veszprémi Rendőrkapitányság nem rendelkezik sem határátkelőhellyel, sem
határszakasszal, így a határrendészeti tevékenység a mélységi ellenőrzések során valósul meg.
II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal
kapcsolatos feladatok
1.

Közterületi jelenlét:

A Veszprémi Rendőrkapitányság rendelkezik a megye legnagyobb létszámú állományával,
mely idomul az itt élők számához és az illetékességi terület nagyságához. A kapitányság
munkája során kiemelt feladatának tekinti a közbiztonság szinten tartását, javítását, tudva azt,
hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek
biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában. A közterületi jelenléttel, az
állampolgárokkal történő személyes kapcsolattartással, széleskörű intézményes
együttműködéssel és a mindennapi kommunikációval a rendőrkapitányság a polgárbarát
arculat kialakítására törekedett.
A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri jelenlétet településeken
elsősorban a körzeti megbízott útján biztosítottuk. A közterületi jelenlét további megteremtése
a közbiztonság, és a közlekedésbiztonság helyi szintű fenntartása érdekében a központi, vagy
helyi elrendelésű fokozott ellenőrzések során nagyobb létszámú rendőri erőt vezényeltünk
egy-egy településre.
A 2015. december 31.-én befejeződött „19 megyés programot” felváltó „Illegális migrációval
összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét" program, melynek keretében növeltük
a településeken a rendőri jelenlétet, törekedtünk az állampolgárok megszólítására,
véleményük kikérésére, majd a vélemények kérések munkánkba történő beépítésébe.
Szorosabbra fűztük a kapcsolatot az egyes rendészeti feladatot ellátókkal, erdészekkel,
vadászokkal, polgárőrséggel. A fenti programnak köszönhetően lehetőség nyílt túlszolgálatok
elrendelésére, mely elrendelt túlóráknak köszönhetően jelentősen növelni tudtuk a közterületi
óraszámunkat. A településeken a körzeti megbízottakon kívül lehetőség nyílott más szervezeti
egységekhez tartozó rendőrök vidéki településekre történő vezénylésére is.
A 2016-as évben heti szinten került végrehajtásra a migrációval kapcsolatos fokozott
ellenőrzés, mely tevékenységünk a 2017-es évben is folyamatos lesz.
A rendészeti szakterületen 2016. évre vonatkozóan alapvető célkitűzésként fogalmazódott
meg - az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javításán, az elért eredmények
megszilárdításán és a közterületek biztonságának növelésén túl - a rendőrség iránti
közbizalomnak a további erősítése.

Az eredmények magvalósításában kiemelt szerep jutott a körzeti megbízottaknak, akik a
„diffúziós program” bástyáiként igyekeztek megteremteni és fokozni a lakosság rendőrségbe
vetett bizalmát. A programot jól kiegészítette az ORFK szubjektív biztonságérzet
vizsgálatához készített kérdőíve, amelyben lakókörnyezetük közbiztonságáról és a tapasztalt
problémákról kérdeztük a lakosságot.
2.

A közrendvédelmi szolgálatellátás gyakorlata:

Az intézkedések összetételét megvizsgálva megállapítható volt, hogy azok továbbra is főként
közlekedési szabálysértések elkövetése miatt kerültek főként kiszabásra.
A múlt évben kiemelt figyelmet szenteltünk a szórakozóhelyek ellenőrzésére. A
társszervekkel közös ellenőrzéseket hajtottunk végre a vidéki szórakozóhelyek
vonatkozásában, mely ellenőrzésekbe igyekeztünk a társhatóságok minél nagyobb körben
történő bevonását szorgalmazni.
Az intézkedések tapasztalataiból arra lehet következtetni, hogy az állampolgárok többsége
betartja a KRESZ szabályait a településen, illetve a mindennapi életben a társadalmi
elvárásoknak megfelelően, jogkövető magatartást tanúsítanak.
Az intézkedések foganatosítása során több esetben jelen voltak a helyi polgárőrség tagjai is,
akik jelenlétükkel biztosították a rendőri intézkedést, segítették a rendőrök munkáját. A
polgárőrség tagjai aktívan részt vesznek a rendőrség vagy a polgárőrség által szervezett
akciókban és megbeszéléseken.
A településen közbiztonsági közterületi kamerarendszer működik 32 kamerával, melynek a
telepítését és a fenntartását a helyi önkormányzat finanszírozza, a Rendőrség pedig felügyeli
annak működését. A kamerarendszer már számtalan esetben segítséget nyújtott a közterületi
szabálysértést vagy bűncselekményt elkövető személyek felderítésében.
A település közbiztonságának javítása érdekében a helyi körzeti megbízottak a településen élő
körözött személyek elfogása érdekében számos intézkedést foganatosítottak, melynek során
13 körözött személyt sikerült elfogniuk. Az elmúlt évben továbbá 22 fő került előállításra, 10
fővel szemben alkalmaztak biztonsági intézkedést, 21 fővel szemben rendeltek el elővezetést,
21 fővel szemben alkalmaztak szabálysértési feljelentést, 18 fővel szemben tettünk bűntető
feljelentést bűncselekmény elkövetése miatt, továbbá 5 fő ittas személy került igazoltatás alá
vonásra.
3.

Rendezvénybiztosítások:

Hajmáskér településen az elmúlt évben megrendezésre kerülő rendezvényeket biztosítottuk,
melyek közül a Hajmáskéri Falunap volt kiemelkedő jelentőségű. A falunap biztosítása
érdekében jelentős erőt vezényeltünk a településre. Magán a rendezvényen rendkívüli
esemény nem történt. Rendőri intézkedésre okot adó esemény egyedül a Sky Tiger elnevezésű
szórakozóhelyen került sor, azonban ez már a falunappal nem hozható összefüggésbe.
Hajmáskér településen egy jelentősebb szórakozóhely található (Sky Tiger) melyet és más
szórakozó helyeket egyaránt több alkalommal vontunk társhatóságokkal ellenőrzés alá, mely
ellenőrzések során jelentősebb hiányosságok nem kerültek feltárásra.

4.
Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok
Rendkívüli veszélyhelyzet a 2016-os évben nem alakult ki a településen.
5.

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

Hajmáskér település a Hajmáskéri körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez
tartozik. A helyi körzeti megbízottakhoz még Sóly település tartozik.
Hajmáskér településen összesen 4 db körzeti megbízotti státusz található, melyek jelenleg
betöltöttek. A csoportvezető Csaba Ákos r. törzszászlós mellett Kelemen Gyula r.
főtörzsőrmester, Maczali Gábor r. zászlós, és Puchinger Barnabás r. főtörzsőrmesster
teljesítenek szolgálatot a településen. A csoport rendelkezik egy darab Skoda Yeti
megkülönböztető jelzéssel ellátott szolgálati gépkocsival, illetve Hajmáskér Jókai lakótelepen
egy körzeti megbízotti irodával, melynek fenntartója a helyi önkormányzat.
6.

Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

A 2016. évben a Központi Tevékenységi Irányítási Központ (TIK) zökkenőmentes működése
elősegítette, hogy a reagálási idő tekintetében országosan a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság áll az első helyen. A TIK felállítása számos technikai újítást is eredményezett
(IPC, ZTE mobil), melyek nagyban elősegítik a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök
hatékonyabb koordinálását, reagáló képességük javítását. Az technikai eszközök bevezetése
modernizálta a rendőriségi adatbázisok kezelését.
7.

Az igazgatásrendészeti tevékenység

Szabálysértési tevékenység
2016.01.01-től 2016. 12.31-ig hajmáskéri lakosok összesen 56 szabálysértést követtek el, az
alábbi megoszlásban:
engedély nélküli vezetés :11
közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése :20
segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele: 1
érvénytelen hatósági engedéllyel ,vagy jelzéssel való közlekedés: 4
jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség:2
közlekedési igazgatási szabályok megszegése:14
közúti közlekedés rendjének megzavarása:3
személyazonosság igazolásával kapcsolatos szabálysértés:1
2016. évben a településen elkövetett szabálysértések összesen: 21 , az alábbi megoszlásban:
engedély nélküli vezetés:3
segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele: 1
jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség:2
személyazonosság igazolásával kapcsolatos szabálysértés:1
közúti közlekedés rendjének megzavarása:2
közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése :11
közlekedési igazgatási szabályok megszegése:1

2016. december 31-én 9 fő rendelkezett lőfegyvertartási engedéllyel.
49 fő rendelkezik személy-és vagyonőri igazolvánnyal, ebből 4 fő egyéni vállalkozó
tevékenységi engedéllyel is.
Pirotechnika felhasználásról bejelentés 2016-ban nem volt.
8.

A bűn- és baleset-megelőzés

8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
A Veszprémi Rendőrkapitányság a Rendőrség Bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/209.
(OT.9.) ORFK Utasításban foglaltak, a szakirányítás által megfogalmazottak, valamint a
területünkön elkövetett bűncselekmények elemzése során szerzett információk alapján
végezte 2015. évben bűnmegelőzési tevékenységét, melyben az alábbi saját programok
érdemelnek kiemelést.
Elsősorban vagyonvédelmi, áldozatvédelmi intézkedésként 2013. április 04-től „JÁRásŐR”
szolgálat indult a kapitányság illetékességi területén. A” JÁRásŐR” szolgálat olyan lakossági
kapcsolattartáson alapuló rendőrségi szolgáltatás, melynek célja kifejezetten az állampolgárok
biztonságérzetének növelése, áldozatvédelmi, bűnmegelőzési tanácsok, kiadványok
közvetítése. A JÁRásŐR szolgálatba beosztott rendőrök elsősorban mozgó szolgálatot láttak
el, feladatuk a segítő szerep előtérbe helyezése, a helyi állami, civil, egyházi szervezetek,
intézmények, kereskedelmi egységek képviselőivel és a lakossággal történő kommunikáció a
helyi sajátosságok megismerése és a rendőrség iránti bizalom növelése.
Folytattuk „Idegen jött? Segítünk!„ elnevezésű programunkat, amelyet a Veszprémi
Rendőrkapitányság 2013. október 1-jén – az Idősek Világnapján – az idősebb korosztály
áldozattá válásának elkerülését célzó bűnmegelőzési programjával indított meg. A program
keretén belül a Veszprémi és a Zirci járás területén a körzeti megbízottak folyamatosan
felkeresik a településeken élő időseket és átadják részükre a kapitányság új kiadványát,
melyen a rendőrök fényképe, valamint a 112 segélyhívó szám szerepel. A kollégák
látogatásaik során a felkeresett személlyel együtt gyakorolták el, hogy telefonjuk
gyorshívójának megnyomásával miként hívható a segélyhívó szám, valamint tájékoztatták az
érintetteket a 97-es segélykérő szám folyamatban lévő megszűnéséről. Szükség esetén az
Egységes Segélyhívó Rendszer hívását követően rövid időn belül tudják értesíteni a
rendőrséget, akik a segítségükre sietnek.
8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség
iskolai prevenciós programjai
A Veszprémi Rendőrkapitányság állandó ifjúságvédelmi programként hajtja végre a
Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programját (DADA) 2016. évben. A DADA program,
a körzeti megbízott tartós betegsége miatt szeptembertől nem indult újra. A 2016/2017-es
tanév kezdetekor a körzeti megbízottak felkeresték az első osztályosokat, és üzenő füzeteket
adtak át a kicsiknek.
A gyermekvédelmi jelzőrendszeren belül betöltött szerepünknek megfelelően, a további
ifjúságvédelmi feladatok ellátása érdekében szoros kapcsolatot tartottunk és tartunk fenn a
település Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával.
2016-ban ismételten ruha, és játék adományt vittek a körzeti megbízottak a karácsony előtti
időszakban a rászoruló családok részére.

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem
Családon belüli erőszak miatt 2016. évben 6 eljárás indult. A Veszprémi Rendőrkapitányság
áldozatvédelmi referense folyamatosan tájékoztatta a kapitányság munkatársait az
áldozatsegítő szolgálat tevékenységéről, a sértettek által igénybe vehető szolgáltatásokról. A
sértetteknek a panaszfelvétel során minden esetben tájékoztatást kell kapniuk áldozatvédelmi
lehetőségeikről, továbbá megfelelő felvilágosítást az áldozatsegítő szolgálat által nyújtható
segítségekről. Az Áldozatsegítő Iroda segítheti az áldozatot érdekérvényesítéssel, azonnali
pénzügyi segéllyel, kárenyhítéssel vagy szakjogászi segítséggel.
2016-ban kiemelten kezeltük az idősek áldozattá válásának megelőzését. Ezt – többek között
– az Őszirózsa nyugdíjas klubban tartott előadások révén oldottuk meg. A településen a helyi
körzeti megbízottak állandó kapcsolatot tartanak ezekkel a szervezetekkel. Havonta legalább
egy alkalommal személyesen találkoztak a klub vezetőjével.
Az áldozattá válás megelőzése érdekében a helyi önkormányzattal aktív és gyakorlatias
kapcsolatot tartunk fenn, melynek keretében a honlapra történő elhelyezéshez figyelemfelhívó
tájékoztatókat küldünk meg. Folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a helyi rendőrségi
hírekről, valamint ünnepek előtt a médián és szórólapokon keresztül hívtuk fel a lakosság
figyelmét a várható veszélyhelyzetekre, szituációkra.
8.4. A kábítószer prevenció helyzete
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt a 2016-ban 1 esetben folytatott
le büntetőeljárást a Veszprémi Rendőrkapitányság. Ekkor fogyasztó került látókörünkbe.
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által 28000/27882-8/2014. ált számon
jóváhagyott, "A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözésben"
című Programtervben (továbbiakban: Programterv) meghatározott feladatok végrehajtása
érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket. A feladat végrehajtásának két fő pillére a
fiatalok körében végzett felvilágosító, megelőző tevékenység, illetve a kábítószer
terjesztésével kapcsolatosan tudomásra jutott információk, megfigyelések és észlelések
továbbítása a bűnügyi szervek részére.
8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a
tevékenységének és programjainak bemutatása

baleset-megelőzési

bizottság

A Veszprém Városi Balesetmegelőzési Bizottság 2016. évi tevékenységét a jóváhagyott éves
munkaterve alapján végezte. A VBB 2016. évi fő feladatai az ORFK-OBB és az MBB
balesetmegelőzési célkitűzéseihez igazodva kerültek meghatározásra.
A közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében fokozott ellenőrzéseket tartottunk a
közterületi rendőri állomány bevonásával az ittas járművezetés visszaszorítása érdekében, a
gyalogoselütések megelőzése, illetve a passzív biztonsági eszközök használatának fokozása
érdekében. Az „Iskolarendőr” programhoz kapcsolódóan a 2016/17-es tanév elején
ellenőriztük az általános iskola környékét forgalomtechnikai, forgalombiztonsági
szempontból. A Veszprémi Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet szentel az iskolakezdési
időszaknak, hiszen a nyári szünidő után az iskola környékén megnövekedő forgalom kiemelt
baleseti kockázatot jelent a gyermekek számára.

8.6. Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott
„Sulimoped” program értékelése az aktuális, illetve az előző tanévre vonatkozóan
A Veszprémi Rendőrkapitányság bűn- és balesetmegelőzési tevékenységének számottevő
részét az „Iskola rendőre” program keretén belül hajtja végre. Az iskola rendőre komplex,
nem csupán a balesetmegelőzést előtérbe helyező ifjúságvédelmi program.
A helyi általános iskolával kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a pedagógusok,
intézményvezető a diákokat érintő, vagy körükben megjelenő „speciális” problémákkal
fordultak a helyi körzeti megbízottakhoz.
Megelőzési órák rendszeres tartására- a folyamatos határra vezénylés miatt- nem került sor.
9.

Helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése

9.1
A Rendőrkapitányság a helyi önkormányzattal folyamatosan együttműködött.
Rendszeresen részt vettünk a településen megrendezett lakossági fórumokon,
meghallgatásokon, a polgármester Úrnak rendszeresen tájékoztatást adtunk a településen
történt bűncselekményekről, és tájékoztatást kértünk a szervezett programokról. A Veszprémi
Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumnak Hajmáskér is tagja. A település roma nemzetiségi
önkormányzatával együttműködési megállapodást kötöttünk.
Együttműködési megállapodás van továbbá Hajmáskér térfigyelő rendszerének működésével
kapcsolatban is.
9.2. Területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés
helyzete
Az ügyészséggel történő folyamatos és hatékony együttműködésre kiemelt figyelmet fordított
a Rendőrkapitányság az elmúlt évben is. A nyomozások teljesítése során a nyomozás
törvényessége feletti felügyeletet gyakorló Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészséggel a
kapcsolatunk kiváló volt, az ügyészi utasításban foglaltakat végrehajtottuk. A Vizsgálati
Osztály vezetője, a vezető ügyésszel heti rendszerességgel konzultációt tartott, melynek során
egyeztették, mely ügyek alkalmasak a gyorsított bíróság elé állítás alkalmazására. Emellett az
osztályvezető 2016-ban negyedévente személyesen kereste fel a Vezető ügyészt az általános
problémák kezelésével kapcsolatban. A nyomozások során felmerülő probléma esetén, soron
kívül fordulhattunk az ügyészséghez szakmai segítségért.
A bűnügyekben az ügyészi ellenőrzések törvénysértést nem állapítottak meg, a kisebb
hiányosságok kijavításra kerültek. Az ügyészséggel történő hatékony együttműködés
megnyilvánul abban is, hogy az ügyészségi fogalmazók szakmai gyakorlatuk egy részét a
rendőrkapitányságon teljesítik. A továbbiakban a kapitányságvezető, a vezető ügyésszel kötött
szóbeli megállapodás alapján, az osztályvezetők bevonásával - a lehetőségekhez mérten havi, de legfeljebb 2 havi rendszerességgel konzultációt tart. A szabálysértési csoport vezetője
kiváló, napi szintű kapcsolattartása nagymértékben hozzájárult a csoport eredményes
tevékenységéhez.
Az ügyészség minden felmerülő kérdésben mindenkor készséggel segítséget nyújtott, példa
értékű együttműködésről beszélhetünk.

9.3. Oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott
együttműködés helyzete
A Veszprémi Rendőrkapitányság, ifjúságvédelem területén kifejtett bűn- és balesetmegelőzési tevékenységének számottevő részét az ORFK által 2007-ben indított „Iskola
rendőre” program keretén belül hajtja végre.
Ebből kifolyólag a településen található általános iskolával, a program végrehajtása érdekében
együttműködési megállapodást is kötöttünk.
Kapitányságunk a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközséggel is együttműködik. A
megelőzési előadók a vezetővel, havi rendszerességgel megbeszélést folytattak, 2015-ben két
alkalommal előadást tartottak a munkatársaknak. A társegyházközség 146 szociális munkás
szakembere a megyében négy (Veszprém, Hajmáskér, Várpalota, Balatonalmádi) kistérség
területén naponta közel 1.250 idős, 65 éven felüli személyhez jutott el, hatékonyabbá téve,
segítve a kapitányság megelőzési tevékenységét.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén 17 egyesület működik, és mindegyik
kötött Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodást. A
település polgárőr egyesületével a hatékony együttműködés a jellemző. Rendszeresek a közös
szolgálatok, a polgárőr csoportvezető havonta megjelenik a körzeti megbízotti eligazításon,
ahol tájékoztatást kap a területen történtekről, a várható nagyobb rendezvényekről,
eseményekről.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő
együttműködés
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel történő közös szolgálatellátás a
legnagyobb rendszerességgel a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály
állománya és a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület
Felügyeletének munkatársai együttműködésével valósult meg, akik szinte minden hétköznap
közös szolgálatot láttak el, elsősorban a belvárosi mozgóőri szolgálat megerősítéseként.
A Közterület Felügyelet munkatársaival közös szolgálatellátást láttunk el még a forgalmas,
idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, a nagyobb számú érdeklődő részvételével
megtartott rendezvények, szórakozóhely ellenőrzések, fokozott közbiztonsági ellenőrzések
alkalmával is.
9.6 A 10.1. – 10.5 pont alatt megjelölt szervekkel a bűnmegelőzés és/vagy a
közbiztonság javítására kiírt európai uniós projektekkel kapcsolatban konzorciumi
partnerként vagy projektekkel kapcsolatban konzorciumi partnerként vagy
projektvégrehajtóként történő közreműködésre vonatkozó információk.
A Veszprémi Rendőrkapitányság nem vett részt európai uniós projektben

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai a
feladataikat eredményesen teljesítették, magas színvonalon tudták tartani a közbiztonságot, a
közterületek rendjét, jó minőségű, ügyfélbarát ügyintézést nyújtottak a hozzájuk forduló
ügyfeleknek. A Veszprémi Rendőrkapitányság kiváló munkavégzését az önkormányzati
felmérések átlaga is alátámasztja.
Természetesen ezen eredmények mellett több területen jelentős előrelépést kell tenni a jobb,
magasabb színvonalú munkavégzés érdekében. Ezért gyorsítani kell a bűntető eljárások és a
szabálysértési eljárások lefolytatását, növelni kell az eredményes befejezések arányát.
Hatékonyan fel kell lépni a szubjektív közbiztonságérzetet befolyásoló jogsértések ellen, az
erők és eszközök optimális felhasználásával, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátással.
Az állampolgárokat megnyugtató szintű közbiztonság fenntartása és megteremtése érdekében
folyamatos látható rendőri jelenlétet biztosítását továbbra is biztosítani kell. A gyalogos
szolgálatot fokozni kell.
Az ismertté vált bűncselekmények, de ismeretlen elkövetők felkutatása, felderítése érdekében
adatgyűjtést kell végezni a cselekmények környezetében. Az információk áramlása érdekében
szoros együttműködést kell fenntartani az érintett osztályok között.
A hatékonyabb munkavégzés, a reagáló képessége növelése érdekében, az állampolgári, és az
önkormányzati jelzések, az értékelő elemző munka hangsúlyosabb figyelembe vételével kell a
negatív tendenciák haladéktalan felszámolását végrehajtani.
Az intézkedések során fokozott figyelmet kell fordítani a törvényes, utasításoknak, kiadott
intézkedéseknek megfelelő tevékenység végrehajtására. Törekedni kell a rendőri
intézkedésekkel szembeni panaszok visszaszorítására.
Bűn- és baleset-megelőzés területén a bűncselekmények számában mutatkozó kedvező
tendenciák fenntartása érdekében szükséges az elmúlt években működő, főként az időskorúak
áldozattá válását megelőző „Idegen jött? Segítünk!” programunk továbbfolytatása, különös
figyelemmel a 112-es egységes segélykérő hívószámra való áttérésre, ami főként az idősebb
korosztály számára jelenthet a későbbiekben problémát.
Hasonló okból kell továbbfolytatnunk JÁRásŐR programunkat is, amelybe a jövőben jobban
integrálni kell a társszerveket (pl. önkormányzatokat, családsegítő szolgálatokat,
kormányhivatalok szakigazgatási szerveit) is.
A három éve folyamatban lévő drog és erőszakmentes iskola programunkat 2017. évben is
fent kell tartanunk, amelytől a bűnmegelőzési tanácsadó munkájának kiteljesedésével, a
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számának további csökkenését várjuk. A
kábítószer prevenció területén az új nemzeti drogstratégiában meghatározott célok
megvalósulása érdekében szükséges a további együttműködés a prevencióban részt vevő többi
társhatósággal, szervezettel és ezt követően főként a középiskolás korcsoport – mint a
legveszélyeztetettebb populáció – körében új programok, felvilágosító rendezvények
beindítása a cél.

A 2017. évben kiemelt feladat a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ezen belül különösen a
halálos balesetek és a meghalt személyek számával összefüggésben kialakult kedvezőtlen
tendencia megállítása, megfordítása, a közúti közlekedésbiztonságát célzó rendőrségi
tájékoztatási tevékenység folytatása, előtérbe helyezése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
közlekedésbiztonsági ellenőrzések hatékonyságának javításával a balesetek számának
csökkentésére, az ittas jármű és gépjárművezetők kiszűrésére.
Folytatni kell a gyalogosok és a kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett közúti
közlekedési balesetek megelőzése érdekében megkezdett prevenciós kampányt.
Tisztelt Közgyűlés!
A Rendőrkapitányság elmúlt évben elért eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a
közbiztonság a közös erőfeszítések eredményeként folyamatosan fenntartható, mely nem csak
a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az intézmények biztonságérzetét növeli, de vonzza a
beruházásokat, befektetéseket és hozzájárul az idegenforgalom emelkedéséhez is. Továbbra is
fő célkitűzésünk, hogy a rendőrkapitányság működése és minden egyes munkatársunk
tevékenysége hozzájáruljon a biztonság fenntartásához.
A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok megtartása,
Veszprém város rendőrségének társadalmi elismertsége érdekében valamennyi
munkatársam nevében kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását és beszámolóm
elfogadását.
Veszprém, 2017. ……………………….
Tisztelettel:

Babicz Mihály c. r. alezredes
osztályvezető

Országos
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
száma éa a befejezett nyomozások
eredményessége
az ENyÜBS 2010-2016. évi adatai alapján
Emberölés
Szándékos befejezett emberölés
Testi sértés
Súlyos testi sértés
Halált okozó testi sértés
Kiskorú veszélyeztetése
Embercsempészés
Garázdaság
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés
kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében,
a 2012. évi C. törvény alapján kábítószerkereskedelem)
Lopás*
Személygépkocsi lopás
Zárt gépjármű-feltörés
Lakásbetörés
Rablás
Rongálás
Orgazdaság
Jármű önkényes elvétele
14 kiemelten kezelt bcs összesen
Közterületen elkövetett bűncselekmény
Összes bűncselekmény
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra
vetített aránya
* A lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is
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Határrendészeti adatok (amennyiben a megye rendelkezik Schengen külső határszakasszal)
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Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 26. napján tartandó soron
következő nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülte Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”
című előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2017. április 21.
Köbli Miklós s.k.
polgármester
Határozati javaslat:

....../2017.(IV.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

Jelentés
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Képviselő-testület 18/2017. (II.22.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Munkácsy, Erkel és Széchényi utcák járda és felszíni vízelvezetési munkáinak közbeszerzési
eljárása
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
Firmiter Füred Bt. –t bízza meg a Munkácsy, Erkel és Széchényi utcák járda és felszíni
vízelvezetési munkáinak közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. A szerződés aláírásra
került.
Képviselő-testület 19/2017. (II.22.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú, belterületi utak felújítási munkáinak közbeszerzési eljárása
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
Firmiter Füred Bt. –t bízza meg az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak felújítási
munkáinak, közbeszerzési eljárásának lebonyolítására. A szerződés aláírásra került.
Képviselő-testület 20/2017. (II.22.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport
(HACS) működési támogatása
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportnak
2017. évben 1.260.000,- Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt. A határozati
kivonat az érintettnek megküldésre került.
Képviselő-testület 22/2017. (II.22.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forinttal támogatja a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat
Alapítvány támogatási kérelmét, amennyiben a Támogatott vállalja, hogy egy települési
rendezvényen, előzetes időpont egyeztetés alapján, bemutatót tart. A határozati kivonat az
érintettnek megküldésre került.

Képviselő-testület 23/2017. (II.22.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, az 5. sorszámú
Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer, Ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2018-2032.
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. A
határozati kivonat az érintettnek megküldésre került.
Képviselő-testület 25/2017. (II.22.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Hajmáskér 616/12 hrsz. ingatlan értékesítése
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
Képviselő-testület 32/2016. (II.25.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajmáskér 616/12 hrsz. ingatlant, a
művelési ág megváltoztatását követően, értékesíti Marosvölgyi Tibor és Marosvölgyi Tamás
részére 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegért.
A határozati kivonat az érintettnek megküldésre került.
Képviselő-testület 26/2017. (II.22.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Közös Jövőnkért Alapítvánnyal közművelődési megállapodás
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja, hogy a
Közös Jövőnkért Alapítvány (képviselő: Miklós Judit; székhely: 8192 Hajmáskér, Erkel F. u.
6.) pályázatot nyújtson be az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programra. A közművelődési
megállapodás aláírásra került
Képviselő-testület 27/2017. (III.06.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Hajmáskér-Sóly Református Társegyházközség kérelme
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzájárul, hogy az
Hajmáskér 246 helyrajzi számon található önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant, később
megkötendő együttműködési megállapodás alapján, használatba adja a Hajmáskér-Sóly
Református Társegyházközség (8192 Hajmáskér, Rákóczi u. 43.) részére, bölcsőde kialakítás
céljából.
A határozati kivonat az érintettnek megküldésre került.

Képviselő-testület 29/2017. (III.06.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító vízközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési
Terv
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 56. sorszámú Veszprém
szennyvízelvezető és –tisztító vízközmű-rendszer, Ellátásért felelőse, megtárgyalta a 20182032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot.
A határozati kivonat az érintettnek megküldésre került.
Képviselő-testület 30/2017. (III.06.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: A Hajmáskér 616/9 hrsz. ingatlan ingyenes vagyonkezelésbe adása
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 616/9 hrsz. ingatlant, tornaterem kialakítás céljából, a
Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) részére ingyenes
vagyonkezelésbe átadja.
A vagyonkezelési szerződés aláírásra került.
Hajmáskér, 2017. április 21.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

ELŐLAP
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Hajmáskér Község Önkormányzata (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. ), mint ajánlatkérő
(a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
115. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez az "1.
részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása” tárgyban.

FIRMITER FÜRED BT

Tisztelettel felkérjük, hogy a megküldött dokumentumokat részletesen tanulmányozzák át és az
abban foglaltak alapján ajánlatot tenni szíveskedjenek.

MEGBIZHATÓSÁG A
KÖZBESZERZÉSBEN!
8230 BALATONFÜRED,
MÓRICZ ZSIGMOND U. 18/A
TEL: 06-20-39-29-305
FAX: 06-87-341-205
E-MAIL: firmiterbt@upcmail.hu
HONLAP: www.firmiterbt.hu

A dokumentum a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott.
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Ajánlattételi felhívás
a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint
1) az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail és (ha van) honlap címét;
{Kbt. 50. § (2) bekezdés a) pont}
Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31.
Telefon: +36 88587470
Telefax: +36 88587471
E-mail cím: hajmaske@sednet.hu
Honlap: http://www.hajmasker.hu
Az eljárásban ajánlatkérő nevében eljáró közbeszerzési szolgáltató szervezet/személy:
Firmiter Füred Betéti Társaság
Harsányi István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #55.
8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A
Fax: +36 87341205
Telefon: +36 203929305
E-mail: firmiter@upcmail.hu
Honlap: http://www.firmiterbt.hu
2) a közbeszerzési eljárás fajtáját, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd,
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolását;
{Kbt. 50. § (2) bekezdés b) pont}
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt eljárás, mivel az
építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 300.000.000,-HUF-ot és a beszerzés nem
európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel
nem kapcsolatos.
3) azt az elérhetőséget, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek
lesznek. Ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés
a 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett
dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre; {Kbt. 50. § (2)
bekezdés c) pont}
Ajánlatkérő a felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat egyidőben térítésmentesen
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küldi meg az ajánlatkérő által
kiválasztott és a Kbt. 115. § (2) bekezdésében előírtak szerinti Gazdasági szereplők részére.
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4) a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét; {Kbt. 50. § (2) bekezdés d) pont}
1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása.
utca

hossz (fm)

szélesség
(fm)

terület
(m2)

csatorna
fedlap

gáz
fedlap

Erkel Ferenc

367

3,8

1395

3

3

Munkácsy Mihály

405

4

1620

2

3

Széchenyi István

260

4

1040

3

3

Dózsa György

460

4

1840

7

3

Rákóczi Ferenc

700

4

2800

20

13

Bem József

120

3,8

456

4

4

Honvéd

250

4

1000

4

0

Hunyadi János

260

3,5

910

4

1

Templom köz

65

5

325

3

1

Táncsics Mihály

200

4,6

920

3

1

Kinizsi Pál

200

3,3

660

3

4

Petőfi Sándor

270

4

1080

4

2

Arany János

180

4,6

828

3

0

Deák Ferenc

260

4,2

1010

2

2

Hársfa

443

4

1772

4

1

Diófa

476

3,6

1714

1

0

Diófa köz

109

3,7

404

0

1

19774

70

42
112

Meglévő aszfalt burkolat profilozása, mart anyag elszállítása: 2.170m2
AC-11 j. aszfalt kopóréteg bedolgozása 6 cm vtg-ban: 19.774m2
Aknafedlapok szintre emelése: 112db
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2. részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer felújítása
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási
munkák
Felszíni vízelvezetési munkálatok
Padkanyesés 1m szélességben, kiszoruló földanyag
elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
1 300m*2oldal*1m=
600
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1kmig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
2 300m*0,8m*0,45m+8m*5m*0,45m=
126
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
3 300m*0,8m+8m*5m=
280
Altalajtömörítés
4 300m*0,8m+8m*5m=
280
M22 j murva beépítése
5 (300m*0,8m+8m*5m)*0,2m=
56
Ckt beépítése
6 (300m*0,7m+8m*4,5m)*0,2m=
49
AC-22 kötő dolomit j aszfalt beépítése átlag 7 cm vtgban, bitumenemulziós alápermetezést követően
7 (300m*0,6m+8m*4,1m)*0,07m=
14,896
AC11 kopó 50/70 dolomit j aszfalt beépítése átlag 6 cm
vtg-ban (4 cm vtg kopórtg + átlag 2 cm vtg
kiegyenlítés), bitumenemulziós alápermetezést
követően
8 300m*4m*0,06m=
72
Folyóka építése kompletten:
-földmunka
-K szegély építése betonágyazattal: 2m/fm
-40*40*10 cm-es betonlap beépítése betonágyazattal:
9 0,4m2/fm
306
Mederburkolás TB 20/30/30-as elemmel,
10 földmunkával együtt
261
Mederburkolás TB 20/30/30-as elemmel,
földmunkával együtt, lefedése 2"-os akácfa pallóval
11 12db*4m=
48
Nemesített padka készítése 1m szélességben
12 300m*1m*2oldal=
600
Felületrendezés helyi anyagból járda és folyókán kívül
13 300m*2oldal*0,5m=
300
14 Aknafedlap szintre emelése Ø600-as
3
15 Tolózár csapszekrény szintre emelése
2
16 Gázszagló-szekrény szintre emelése
2
Pályaszerkezet csere a szélesítés rétegrendjének
megfelelően, a meglévő útfelület 10%-án
17 300m*3,5m*10%=
105
18 Közmű szakfelügyelet
1
19 Forgalomkorlátozás kiépítése és bontása
1
járda felújítási munkálatok
Meglévő beton járda bontása, bontott anyag elszállítása
1 lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
54

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3

m3

m
m
m
m2
m2
db
db
db
m2
klt
klt
m3
4

300m*1,2m*0,15m=
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1kmig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
járda: 300m*(0,4m*0,3m+1,2m*0,12m)
2 járda megerősítése: 12db*4m*1,5m*0,15m=
90 m3
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
3 járda: 300m*1,5m=
450 m2
Altalajtömörítés
4 járda: 300m*1,5m=
450 m2
M22 j murva beépítése
5 járda: 300m*1,3m*0,15m=
58,5 m3
Ckt beépítése
6 járda megerősítése: 12db*4m*1,3m*0,15m=
10 m3
7 Süllyesztett útszegély beépítése járda mellé
300 m
Térburkolat építése 8 cm vtg szürke színű elemekből, 3
cm vtg fektetőágyazattal együtt
8 300m*1,3m=
390 m2
ERKEL FERENC UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák
Felszíni vízelvezetési munkálatok
Padkanyesés 1m szélességben, kiszoruló földanyag
elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
0+000-0+060km: 60m*2oldal*1m=
1 0+100-0+160km: 60m*2oldal*1m=
240 m2
Meglévő útburkolat bontása alappal együtt, bontott
anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
0+060-0+100km: 40m*4m*0,4m=
2 0+160-0+366km: 206m*4m*0,4m=
393,6 m3
Bevágás, kiszoruló földanyag elszállítása 1km-ig,
elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
3 0+060-0+100km: 40m*3m*0,5m=
60 m3
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1kmig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
0+060-0+100km:
40m*4m*0,1m+40m*2oldal*0,5m*0,5m=
0+100-0+160km:60m*0,8m*0,45m=
0+160-0+366km:
4 206m*4m*0,1m+206m*2oldal*0,5m*0,5m=
21 m3
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
0+060-0+100km: 40m*5m=
0+100-0+160km: 60m*0,8m=
5 0+160-0+366km: 206m*5m=
1278 m2
Altalajtömörítés
0+060-0+100km: 40m*5m=
0+100-0+160km: 60m*0,8m=
6 0+160-0+366km: 206m*5m=
1278 m2
M22 j murva beépítése
0+060-0+100km: 40m*5m*0,2m=
0+100-0+160km: 60m*0,8m*0,2m=
7 0+160-0+366km: 206m*5m*0,2m=
255,6 m3
Ckt beépítése
8 0+060-0+100km: 40m*4,5m*0,2m=
230 m3
5

0+100-0+160km: 60m*0,7m*0,2m=
0+160-0+366km: 206m*4,5m*0,2m=
AC-22 kötő dolomit j aszfalt beépítése átlag 7 cm vtgban, bitumenemulziós alápermetezést követően
0+060-0+100km: 40m*4,1m*0,07m=
0+100-0+160km: 60m*0,6m*0,07m=
9 0+160-0+366km: 206m*4,1m*0,07m=
73,122
AC11 kopó 50/70 dolomit j aszfalt beépítése átlag 6 cm
vtg-ban (4 cm vtg kopórtg + átlag 2 cm vtg
kiegyenlítés), illetve átlag 4 cm vtg-ban,
bitumenemulziós alápermetezést követően
0+003-0+060km: 57m*4m*0,06=
10 0+060-0+366km: 306m*4m*0,04m=
62,64
Folyóka építése kompletten:
-földmunka
-K szegély építése betonágyazattal: 2m/fm
-40*40*10 cm-es betonlap beépítése betonágyazattal:
11 0,4m2/fm
721
Nemesített padka készítése 1m szélességben
12 366m*1m*2oldal=
732
Felületrendezés helyi anyagból járda és folyókán kívül
13 366m*2oldal*0,5m=
366
14 Aknafedlap szintre emelése Ø600-as
4
15 Tolózár csapszekrény szintre emelése
2
16 Gázszagló-szekrény szintre emelése
1
17 Közmű szakfelügyelet
1
18 Forgalomkorlátozás kiépítése és bontása
1
Felszíni vízelvezetési munkálatok összesen:
járda felújítási munkálatok
Meglévő beton járda bontása, bontott anyag elszállítása
lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
1 320m*1,2m*0,15m=
57,6
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1kmig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
járda:
320m*(0,4m*0,3m+1,2m*0,12m)+46m*1,5m*0,25m=
2 járda megerősítése: 21db*4m*1,5m*0,15m=
121
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
3 járda: 366m*1,5m=
549
Altalajtömörítés
4 járda: 366m*1,5m=
549
M22 j murva beépítése
5 járda: 366m*1,3m*0,15m=
71,37
Ckt beépítése
6 járda megerősítése: 21db*4m*1,3m*0,15m=
16
7 Süllyesztett útszegély beépítése járda mellé
366
Térburkolat építése 8 cm vtg szürke színű elemekből, 3
cm vtg fektetőágyazattal együtt
8 366m*1,3m=
475,8
MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási
munkák

m3

m3

m
m2
m2
db
db
db
klt
klt

m3

m3
m2
m2
m3
m3
m
m2
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Felszíni vízelvezetési munkálatok
Meglévő útburkolat bontása alappal együtt, bontott
anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
2 400m*3,5m*0,4m=
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1kmig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
3 400m*3,5m*0,1m+400m*2oldal*0,75m*0,5m=
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
4 400m*5m=
Altalajtömörítés
5 400m*5m=
M22 j murva beépítése
6 400m*5m*0,2m=
7 Ckt beépítése 400m*4,5m*0,2m=
AC-22 kötő dolomit j aszfalt beépítése átlag 7 cm vtgban, bitumenemulziós alápermetezést követően
8 400m*4,1m*0,07m=
AC11 kopó 50/70 dolomit j aszfalt beépítése átlag 4
cm vtg-ban, bitumenemulziós alápermetezést követően
9 (400m*4m+Δ100m2)*0,04m=
Folyóka építése kompletten:
-földmunka
-K szegély építése betonágyazattal: 2m/fm
-40*40*10 cm-es betonlap beépítése betonágyazattal:
12 0,4m2/fm
Rácsos áteresz építése kompletten TB20/30/30-as
elemek felhasználásával, burkolat bontással
13 helyreállítással
Rácsos áteresz építése kompletten TB30/50/40-es
elemek felhasználásával, burkolat bontással
14 helyreállítással
15 Tisztítóakna építése víznyelős fedlappal
16 Tisztítóakna építése
Mederburkolás TB 20/30/30-as elemmel,
17 földmunkával együtt
Mederburkolás TB 20/30/30-as elemmel,
földmunkával együtt, lefedése 2"-os akácfa pallóval
18 10db*4m=
Mederburkolás TB 30/50/40-es elemmel,
földmunkával együtt
19 Fő utca burkolás: 70m
Mederburkolás TB 30/50/40-es elemmel,
földmunkával együtt, lefedése 2"-os akácfa pallóval
20 Dózsa u kapubejáró: 2*4m=
21 Surrantó építése M-3 befogadójánál
Árokburkolás gyephézagos elemmel, az árok
22 kialakításával együtt (2m2/fm burkolás)
Zárt csapadékcsatorna építése NA500-as beton csőből
23 (Fő utca befogadó)
Mederburkolás meglévő mederbe bekötésnél 60*40*10
24 cm-es egy. Beton elemekkel, betonba rakva

560 m3
440 m3
2000 m2
2000 m2
400 m3
360 m3
114,8 m3
68 m3

673 m
14 m
9 m
6 db
1 db
152 m
40 m
70 m
8 m
10 m
45 m
10 m
100 m2
7

Nemesített padka készítése 1m szélességben
25 404m*1m*2oldal=
808 m2
Felületrendezés helyi anyagból járda és folyókán kívül
26 404m*2oldal*0,5m=
404 m2
27 Aknafedlap szintre emelése Ø600-as
3 db
28 Tolózár csapszekrény szintre emelése
3 db
29 Gázszagló-szekrény szintre emelése
2 db
30 Közmű szakfelügyelet
1 klt
31 Forgalomkorlátozás kiépítése és bontása
1 klt
járda felújítási munkálatok
Meglévő beton járda bontása, bontott anyag elszállítása
lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
1 404m*1,2m*0,15m=
72,72 m3
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1kmig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
járda: 404m*(0,4m*0,3m+1,2m*0,12m)=
járda (Dózsa): 44m*1,5m*0,25m=
járda (Fő utca): 80m*1,5m*0,25m=
3 járda megerősítése: 22db*4m*1,5m*0,15m=
172,956 m3
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
járda: 404m*1,5m=
járda (Dózsa): 44m*1,5m=
4 járda (Fő utca): 80m*1,5m=
792 m2
Altalajtömörítés
járda: 404m*1,5m=
járda (Dózsa): 44m*1,5m=
5 járda (Fő utca): 80m*1,5m=
792 m2
M22 j murva beépítése
járda: 404m*1,3m*0,15m=
járda (Dózsa): 44m*1,3m*0,15m=
6 járda (Fő utca): 80m*1,3m*0,15m=
102,96 m3
Ckt beépítése
7 járda megerősítése: 22db*4m*1,3m*0,15m=
17,16 m3
10 Süllyesztett útszegély beépítése járda mellé
528 m
Térburkolat építése 8 cm vtg szürke színű elemekből, 3
cm vtg fektetőágyazattal együtt
járda: 404m*1,3m=
járda (Dózsa): 44m*1,3m=
11 járda (Fő utca): 80m*1,3m=
686,4 m2

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásban szereplő konkrét,
meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés
mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni, Ajánlatkérő a
dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást,
abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a
dokumentációban előírtaknak.
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Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45233161-5

További tárgyak:

5) a szerződés meghatározását, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják; {Kbt. 50. § (2) bekezdés e) pont}
Vállalkozási szerződés
6) annak feltüntetését, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor; {Kbt. 50. § (2) bekezdés a)
pont} {Kbt. 50. § (2) bekezdés f) pont}
nem releváns
7) a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét; {Kbt. 50. § (2) bekezdés g) pont}
A teljesítés határideje értékelési szempont. 2017. október 31-től visszafelé megajánlott
kedvezőbb teljesítési határidő.
8) a teljesítés helyét; {Kbt. 50. § (2) bekezdés h) pont}
Hajmáskér közigazgatási területe
NUTS kód 213
9) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozást; {Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pont}
A Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi
fedezetével az alábbiak szerint rendelkezik:
1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása esetében BMÖGF/188-64/2015.
iktatószámú Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 10. pont szerinti adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztésére vonatkozó támogatás.
A támogatás intenzitása:
100,000000%
2. részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer felújítása esetében BMÖGF/52-16/2016.
iktatószámú Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 8. pont szerinti adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztésére vonatkozó támogatás.
A támogatás intenzitása:
100,000000%
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Az 1. és 2. részfeladat esetében: a teljesítés során 1 előlegbekérő 1db részszámla és egy
végszámla nyújtható be 50 %, és 100 %-os műszaki készültségnél, a vállalkozói díj arányos
részéről. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. Az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
Az előlegre a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadóak, továbbá a szerződéskötést
követő 15 naptári napon belül nyújtható be.

A számla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(3), a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet, valamint a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-ában foglaltaknak
megfelelően 30 napos fizetési határidővel.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt., a Ptk., az Art. 36/A. § és a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai is. Az építési beruházás nem engedélyköteles,
ezért ÁFA tv. 142. § (1) b) pontjában foglaltak nem alkalmazandóak.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés magyar forintban történik.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumban közzétett szerződéstervezet
tartalmazza.
Ajánlatkérő
ezúton
is
felhívja
ajánlattevők
figyelmét
az
alábbiakra:
Építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a
Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.
Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi
adó nélkül számított ellenértékéből.
Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
A szerződéskötés és a későbbiekben a számla kifizethetőségének egyik feltétele, hogy
Vállalkozó átlátható szervezet legyen.
10) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot; {Kbt. 50. § (2) bekezdés j) pont}
Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem nyújthat be.
11) a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását. Ha részajánlat tételére lehetőség
van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot
tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető
szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokait; {Kbt. 50. §
(2) bekezdés k) pont}
Ajánlatkérő részajánlattétel lehetőségét biztosítja, így ajánlat tehető egy részfeladatra, de
mind a két részfeladatra is. Az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések száma nem
korlátozott.
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12) az ajánlatok értékelési szempontjait. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozását
(kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni; {Kbt. 50. § (2) bekezdés l) pont}
A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés
figyelembevételével).
srsz
1
2
3

részszempont
Nettó ajánlati ár
Felhívásban megadott befejezési határidőhöz kedvezőbb vállalt
ajánlattevői befejezési határidő (naptári napban)
Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy ezzel egyenértékű
szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszertanúsítván,
vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú vagy ezzel egyenértékű
intézkedések megléte

súlyszám
70
15
15

Az ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont
valamennyi értékelési részszempont esetén.
1. Nettó ajánlati á A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a
maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap
pontszámot. Az alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2. Felhívásban megadott befejezési határidőhöz kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési
határidő (naptári napban): Ajánlattevő min. 0 naptári nap és max. 30 naptári nap
előteljesítésre tehet ajánlatot. A megadott befejezési határidő: 2017. október 31. A 2017.
október 31-nél hosszabb vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 30 naptári nap
feletti vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen
10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű (30 naptári nap vagy 30 naptári napot
meghaladó) vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat
pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. Az
alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A befejezési határidőt
egész napokra vonatkoztatóan kell megadni. Tört, vagy nem egész napokra vonatkozó
ajánlatadás értelmezhetetlen és ezért érvénytelenséget jelent. A 2017. október 31dátumból kerül majd levonásra az ajánlattevő által megajánlott naptári nap és így számítható
ki a tényleges befejezési határidő, ami a kivitelezés során a tényleges kötbérterhes befejezési
határidőnek kell tekinteni.
3. Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti
környezetközpontú irányítási rendszertanúsítván, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú
vagy ezzel egyenértékű intézkedések megléte: Ajánlattevő az ajánlatában a Felolvasólapon
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köteles nyilatkozni az Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy ezzel egyenértékű
szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszertanúsítván, vagy ezzel egyenértékű
környezetközpontú vagy ezzel egyenértékű intézkedések meglétéről és csatolni ennek az
igazolását.
Amennyiben Ajánlattevő igen választ adja és csatolta az igazolásokat, akkor 10 pontot kap,
amennyiben nem választ adta és ebből következőleg nem csatolta az igazolásokat, akkor 1
pontot fog kapni. Az az ajánlattevő, aki igen válasza ellenére sem csatolta az igazolásokat,
hiánypótlás keretei között ennek eleget tehet. Az az ajánlattevő, aki pedig tévesen nem
választ adott, de az igazolásokat hitelt érdemlően csatolta, abban az esetben ajánlatkérő
erről külön minden ajánlattevőt értesítve, az ajánlattevőnek megadja a maximális 10 pontot.
Az igen és a nem válaszadáson túl minden más válaszadás nem értelmezhető és ezért az
ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, kivéve, ha az ajánlatban ténylegesen becsatolásra
kerültek az igazolások és azok hitelt érdemlően igazolják az adott pontra való megfelelést.
13) a kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat;
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén
közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az igazolás módja:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen
felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti –
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a
valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő
vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú
változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása (Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont):
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Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai
tevékenység
végzésére
vonatkozó
alkalmasság
igazolása:
Csatolni kell a névjegyzékben szereplés tényét igazoló dokumentum másolatát, vagy
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a névjegyzékben szereplés ténye, mely adatbázisban,
milyen azonosító alapján ellenőrizhető. Ajánlatkérő szükség esetén felvilágosítást kérhet
azzal kapcsolatosan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez,
illetve nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, mely alapján az Étv. szerinti
nyilvántartásban szerepelnie kell.
14) az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat
és a megkövetelt igazolási módot; {Kbt. 50. § (2) bekezdés n) pont}
Ajánlatkáró a Kbt. 115. § (1) bekezdésben találhatóak szerint nem ír elő alkalmassági
követelményt.
15) az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidőt; {Kbt.
50. § (2) bekezdés o) pont}
Ajánlattételi határidő: 2017. május 15. 17:00 óra
16) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét, és a benyújtás módját;
{Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont}
Az ajánlat benyújtásának a címe:
Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31.
Az ajánlat benyújtásának a módja:
Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban,
valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatokat Kbt. 68.§ (2)
szerint, írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlat benyújtásának megadott
címére, Kbt. 66.§ (1) bekezdése alapján a dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően, 1 eredeti papír alapú példányban, továbbá 2 példány a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus (pdf. formátumban) másolati
példányban (CD/DVD) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra kérjük a
következőket írják rá: „Ajánlat” "1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2.
részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer felújítása” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem
bontható fel!". Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatokat közvetlenül (személyesen) a Hajmáskér
Község Önkormányzata ajánlatkérő 8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31. alatti címére, a
polgármester úr részére, hétfő-csütörtökig munkanapokon 9:00-12:00 óra, valamint 13:0015:00 óra között, míg pénteki napon munkanapon 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9:00-12:00 óra, valamint 13:00-17:00 óra között lehet benyújtani.
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17) az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelvét (nyelveit), annak feltüntetését, hogy
a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés;
{Kbt. 50. § (2) bekezdés q) pont}
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás
során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A
joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő
fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatok nem fogad
el.
Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell
nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
18) az ajánlat(ok) felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik helyét, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat; részvételi felhívás esetén a
részvételi jelentkezések felbontásának idejét és - amennyiben nem elektronikusan történik
- helyét; {Kbt. 50. § (2) bekezdés r) pont}
Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:
Ajánlattételi határidő: 2017. május 15. 17:00 óra
Az ajánlat(ok) felbontásának helye:
Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 31. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: További információk a jogosultakról Kbt. 68.§
(3) bekezdés szerint; további információk a bontási eljárásról Kbt. 68.§ (4) és (6) bekezdések
szerint.

19) az ajánlati kötöttség minimális időtartamát, a részvételi felhívás kivételével; {Kbt. 50. §
(2) bekezdés s) pont}
Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap. (Kbt. 81. § (11) bekezdése szerint)
20) részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napját;
{Kbt. 50. § (2) bekezdés t) pont}
nem releváns
21) az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információt, amelyet már a részvételi
felhívásban is fel kell tüntetni az eljárás későbbi szakaszára vonatkozóan; {Kbt. 50. § (2)
bekezdés u) pont}
Ajánlatkérő az ajánlatadást nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
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22) ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételeket; {Kbt.
50. § (2) bekezdés v) pont}
Késedelmi kötbér: az ajánlattevő által vállalt vállalkozói átalánydíj nettó összegének 0,5 %-a
naptári naponta. A késedelmi kötbér maximuma az ajánlattevő által vállalt nettó vállalkozói
díj összegének 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: az ajánlattevő által vállalt nettó vállalkozói díj összegének 20 %-a.
Jótállás: 36 hónap.
Jóteljesítési biztosíték: az ajánlattevő által vállalt nettó vállalkozói díj összegének 2,5 %-a.
Jótállási biztosíték: az ajánlattevő által vállalt nettó vállalkozói díj összegének 5 %-a.
23) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatokat; {Kbt. 50. § (2) bekezdés w) pont}
nem releváns
24) Egyéb információk
1. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban előírtak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt.
71.§ (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
az ajánlatkérő 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.
2. Az eljárásban a Kbt. 115. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő
nem küldött ajánlattételi felhívást.
3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább az
alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak,
illetve szerepelnie kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg
a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a
kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján
érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől
és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes
megjelölését.
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4. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak alapján
nyújtja. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
5. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az eljárás
eredményétől függetlenül ajánlattevőt terheli.
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 138. § alapján kell eljárnia az alvállalkozók bejelentését illetően.
7. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy kizárólag az az ajánlat
kerül felbontásra, amely határidőben ajánlattevő címzettjéhez érkezett, illetőleg
ajánlatkérő címzettjénél találhatók. Az ajánlati küldemény bármilyen késedelméért,
elirányításáért, késedelmes postázásáért és egyéb itt nem megjelölt okból történő
késedelmes érkezésért ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő azon nyilatkozatát az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése).
9. A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat
érvényességi feltétele.
10. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság
igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult
személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény
9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben
felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére
munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen
meghatalmazás eredeti példányát is.
12. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k),
alvállalkozó(k), ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.ecegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon
nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és
kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál
nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata.
13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Minden esetben csatolandó továbbá az ajánlatot
aláíró képviselő aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának egyszerű másolata.
14. A Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű
másolatban benyújthatóak.
15. Ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg
kell felelni. Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a
közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen
teszik elérhetővé.
16. Irányadó idő: A teljes közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ban foglaltakra.
16

18. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentum részét képező tételes
költségvetést beárazva. A költségvetés tételeiben az ajánlattevők az ajánlatkérő
hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá
tételeket nem tehetnek hozzá. A tételes beárazott költségvetésben az árat úgy kell
kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a közbeszerzési dokumentum szerinti
költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket,
melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.
19. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 26. §-ában elírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés
megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell
tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő)
felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
oly módon, hogy az alábbi paramétereknek megfeleljen: kártérítés összege legalább a
vállalási ár 30%-nak megfelelő forint összeg káreseményenként és legalább vállalási ár
60%-nak megfelelő forint összeg évente.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem alkalmazza.
21. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XXCVI.
törvényátlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről
22. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a hatályos jogszabályok az irányadóak.
25) Az ajánlattételi felhívás megküldésének az időpontja. {Kbt. 50. § (3) bekezdés}
2017. április 26.
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BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE
Beszerzés tárgya: "1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2.
részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer felújítása”
Bíráló Bizottság személyi összetétele:
Név
Harsányiné dr. Tóth
Bíráló Bizottság elnöke
Beáta
Bíráló Bizottság tagja
műszaki ellenőr
Harsányi István

Hajmáskér, 2017. április 25.

Szakértelem
Jogi szakértelem
Közbeszerzés tárgya szerinti
szakértelem
Közbeszerzési szakértelem és
Pénzügyi szakértelem

Köbi Miklós
polgármester

Kbt. 27. § (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának,
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint
szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó
jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős
személyt, személyeket, vagy testületeket.
(2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő közbeszerzési
szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való eltérés feltételei fennállnak,
legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatároznia az (1) bekezdésben
foglaltakat.
(3) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az
ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba
bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai,
közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló,
valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás
esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább
háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás
vagy indokolás [71-72. §] megadását követő - e törvény szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság
írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület
részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő
alkalmaz ilyet - részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.
(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja.
Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a
bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

GAZDASÁGI SZEREPLŐ ADATLAP

"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”

1. sz. Gazdasági szereplő
Neve:

Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft.

Székhelye:
Adószám:
E-mail címe:

8000 Székesfehérvár, Sóstói út 7.
24105099-2-07
info@uteppark.hu

2. sz. Gazdasági szereplő
Neve:

„Kazamata-Bau” Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Székhelye:
Adószám:
E-mail címe:

8200 Veszprém, Rozmaring u. 28/I.
10645420-2-19
vallalkozas@kazamata-bau.hu

3. sz. Gazdasági szereplő
Neve:

Colas Út Építőipari Zrt.

Székhelye:
Adószám:
E-mail címe:

1113 Budapest, Bocskai út 73.
14904134-2-44
nagy.laszlo02@colas.hu

4. sz. Gazdasági szereplő
Neve:

Alandbau Kft.

Székhelye:
Adószám:
E-mail címe:

9737 Bük, Kossuth L. u. 18.
14778993-2-18
albertlaszlo@pr.hu

5. sz. Gazdasági szereplő
Neve:

Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Kft.

Székhelye:
Adószám:
E-mail címe:

2225 Üllő, Mátyás király u. 33.
12499706-2-13
info@epitogep.com

Dátum: Hajmáskér, 2017. április 25.

________________________________
Köbli Miklós polgármester

mennyiség

Meglévő aszfalt burkolat profilozása,
mart anyag elszállítása:
AC-11 j. aszfalt kopóréteg bedolgozása
6 cm vtg-ban:
Aknafedlapok szintre emelése:

egység

egységár

2170 m2
19774 m2
112 db
Nettó összesen:
ÁFA
Bruttó összsen:

összesen

Tétel szám

Hajmáskér, önkormányzati járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák KÖLTSÉGVETÉS
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák
Felszíni vízelvezetési munkálatok
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Felszíni vízelvezetési munkálatok összesen:
járda felújítási munkálatok
1

2
3
4

5
6
7
8
Járda építési munkálatok összesen:

ERKEL FERENC UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák
Felszíni vízelvezetési munkálatok

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

14
15
16
17
18
Felszíni vízelvezetési munkálatok összesen:
járda felújítási munkálatok
1

2
3
4
5
6
7
8
Járda építési munkálatok összesen:

MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák
Felszíni vízelvezetési munkálatok
2
3
4
5
6
7
8

9

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Felszíni vízelvezetési munkálatok összesen:
járda felújítási munkálatok
1

3

4

5

6
7
10

11
Járda építési munkálatok összesen:

MINDÖSSZESEN

Tétel megnevezése

Hajmáskér, önkormányzati járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák KÖLTSÉGVETÉS
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák
Felszíni vízelvezetési munkálatok
Padkanyesés 1m szélességben, kiszoruló földanyag elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
300m*2oldal*1m=
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
300m*0,8m*0,45m+8m*5m*0,45m=
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
300m*0,8m+8m*5m=
Altalajtömörítés
300m*0,8m+8m*5m=
M22 j murva beépítése
(300m*0,8m+8m*5m)*0,2m=
Ckt beépítése
(300m*0,7m+8m*4,5m)*0,2m=
AC-22 kötő dolomit j aszfalt beépítése átlag 7 cm vtg-ban, bitumenemulziós alápermetezést követően
(300m*0,6m+8m*4,1m)*0,07m=
AC11 kopó 50/70 dolomit j aszfalt beépítése átlag 6 cm vtg-ban (4 cm vtg kopórtg + átlag 2 cm vtg
kiegyenlítés), bitumenemulziós alápermetezést követően
300m*4m*0,06m=
Folyóka építése kompletten:
-földmunka
-K szegély építése betonágyazattal: 2m/fm
-40*40*10 cm-es betonlap beépítése betonágyazattal: 0,4m2/fm
Mederburkolás TB 20/30/30-as elemmel, földmunkával együtt
Mederburkolás TB 20/30/30-as elemmel, földmunkával együtt, lefedése 2"-os akácfa pallóval
12db*4m=
Nemesített padka készítése 1m szélességben
300m*1m*2oldal=
Felületrendezés helyi anyagból járda és folyókán kívül
300m*2oldal*0,5m=
Aknafedlap szintre emelése Ø600-as
Tolózár csapszekrény szintre emelése
Gázszagló-szekrény szintre emelése
Pályaszerkezet csere a szélesítés rétegrendjének megfelelően, a meglévő útfelület 10%-án
300m*3,5m*10%=
Közmű szakfelügyelet
Forgalomkorlátozás kiépítése és bontása
Felszíni vízelvezetési munkálatok összesen:
járda felújítási munkálatok
Meglévő beton járda bontása, bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
300m*1,2m*0,15m=
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
járda: 300m*(0,4m*0,3m+1,2m*0,12m)
járda megerősítése: 12db*4m*1,5m*0,15m=
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
járda: 300m*1,5m=
Altalajtömörítés
járda: 300m*1,5m=

M22 j murva beépítése
járda: 300m*1,3m*0,15m=
Ckt beépítése
járda megerősítése: 12db*4m*1,3m*0,15m=
Süllyesztett útszegély beépítése járda mellé
Térburkolat építése 8 cm vtg szürke színű elemekből, 3 cm vtg fektetőágyazattal együtt
300m*1,3m=
Járda építési munkálatok összesen:
SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák NETTÓ ÖSSZESEN:
ERKEL FERENC UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák
Felszíni vízelvezetési munkálatok
Padkanyesés 1m szélességben, kiszoruló földanyag elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
0+000-0+060km: 60m*2oldal*1m=
0+100-0+160km: 60m*2oldal*1m=
Meglévő útburkolat bontása alappal együtt, bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
0+060-0+100km: 40m*4m*0,4m=
0+160-0+366km: 206m*4m*0,4m=
Bevágás, kiszoruló földanyag elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
0+060-0+100km: 40m*3m*0,5m=
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
0+060-0+100km: 40m*4m*0,1m+40m*2oldal*0,5m*0,5m=
0+100-0+160km:60m*0,8m*0,45m=
0+160-0+366km: 206m*4m*0,1m+206m*2oldal*0,5m*0,5m=
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
0+060-0+100km: 40m*5m=
0+100-0+160km: 60m*0,8m=
0+160-0+366km: 206m*5m=
Altalajtömörítés
0+060-0+100km: 40m*5m=
0+100-0+160km: 60m*0,8m=
0+160-0+366km: 206m*5m=
M22 j murva beépítése
0+060-0+100km: 40m*5m*0,2m=
0+100-0+160km: 60m*0,8m*0,2m=
0+160-0+366km: 206m*5m*0,2m=
Ckt beépítése
0+060-0+100km: 40m*4,5m*0,2m=
0+100-0+160km: 60m*0,7m*0,2m=
0+160-0+366km: 206m*4,5m*0,2m=
AC-22 kötő dolomit j aszfalt beépítése átlag 7 cm vtg-ban, bitumenemulziós alápermetezést követően
0+060-0+100km: 40m*4,1m*0,07m=
0+100-0+160km: 60m*0,6m*0,07m=
0+160-0+366km: 206m*4,1m*0,07m=
AC11 kopó 50/70 dolomit j aszfalt beépítése átlag 6 cm vtg-ban (4 cm vtg kopórtg + átlag 2 cm vtg
kiegyenlítés), illetve átlag 4 cm vtg-ban, bitumenemulziós alápermetezést követően
0+003-0+060km: 57m*4m*0,06=
0+060-0+366km: 306m*4m*0,04m=
Folyóka építése kompletten:
-földmunka
-K szegély építése betonágyazattal: 2m/fm
-40*40*10 cm-es betonlap beépítése betonágyazattal: 0,4m2/fm
Nemesített padka készítése 1m szélességben
366m*1m*2oldal=
Felületrendezés helyi anyagból járda és folyókán kívül
366m*2oldal*0,5m=

Aknafedlap szintre emelése Ø600-as
Tolózár csapszekrény szintre emelése
Gázszagló-szekrény szintre emelése
Közmű szakfelügyelet
Forgalomkorlátozás kiépítése és bontása
Felszíni vízelvezetési munkálatok összesen:
járda felújítási munkálatok
Meglévő beton járda bontása, bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
320m*1,2m*0,15m=
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
járda: 320m*(0,4m*0,3m+1,2m*0,12m)+46m*1,5m*0,25m=
járda megerősítése: 21db*4m*1,5m*0,15m=
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
járda: 366m*1,5m=
Altalajtömörítés
járda: 366m*1,5m=
M22 j murva beépítése
járda: 366m*1,3m*0,15m=
Ckt beépítése
járda megerősítése: 21db*4m*1,3m*0,15m=
Süllyesztett útszegély beépítése járda mellé
Térburkolat építése 8 cm vtg szürke színű elemekből, 3 cm vtg fektetőágyazattal együtt
366m*1,3m=
Járda építési munkálatok összesen:
ERKEL FERENC UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák NETTÓ ÖSSZESEN:
MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák
Felszíni vízelvezetési munkálatok
Meglévő útburkolat bontása alappal együtt, bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
400m*3,5m*0,4m=
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
400m*3,5m*0,1m+400m*2oldal*0,75m*0,5m=
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
400m*5m=
Altalajtömörítés
400m*5m=
M22 j murva beépítése
400m*5m*0,2m=
Ckt beépítése 400m*4,5m*0,2m=
AC-22 kötő dolomit j aszfalt beépítése átlag 7 cm vtg-ban, bitumenemulziós alápermetezést követően
400m*4,1m*0,07m=
AC11 kopó 50/70 dolomit j aszfalt beépítése átlag 4 cm vtg-ban, bitumenemulziós alápermetezést követően
(400m*4m+Δ100m2)*0,04m=
Folyóka építése kompletten:
-földmunka
-K szegély építése betonágyazattal: 2m/fm
-40*40*10 cm-es betonlap beépítése betonágyazattal: 0,4m2/fm
Rácsos áteresz építése kompletten TB20/30/30-as elemek felhasználásával, burkolat bontással
helyreállítással
Rácsos áteresz építése kompletten TB30/50/40-es elemek felhasználásával, burkolat bontással
helyreállítással
Tisztítóakna építése víznyelős fedlappal
Tisztítóakna építése
Mederburkolás TB 20/30/30-as elemmel, földmunkával együtt

Mederburkolás TB 20/30/30-as elemmel, földmunkával együtt, lefedése 2"-os akácfa pallóval
10db*4m=
Mederburkolás TB 30/50/40-es elemmel, földmunkával együtt
Fő utca burkolás: 70m
Mederburkolás TB 30/50/40-es elemmel, földmunkával együtt, lefedése 2"-os akácfa pallóval
Dózsa u kapubejáró: 2*4m=
Surrantó építése M-3 befogadójánál
Árokburkolás gyephézagos elemmel, az árok kialakításával együtt (2m2/fm burkolás)
Zárt csapadékcsatorna építése NA500-as beton csőből (Fő utca befogadó)
Mederburkolás meglévő mederbe bekötésnél 60*40*10 cm-es egy. Beton elemekkel, betonba rakva
Nemesített padka készítése 1m szélességben
404m*1m*2oldal=
Felületrendezés helyi anyagból járda és folyókán kívül
404m*2oldal*0,5m=
Aknafedlap szintre emelése Ø600-as
Tolózár csapszekrény szintre emelése
Gázszagló-szekrény szintre emelése
Közmű szakfelügyelet
Forgalomkorlátozás kiépítése és bontása
Felszíni vízelvezetési munkálatok összesen:
járda felújítási munkálatok
Meglévő beton járda bontása, bontott anyag elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal együtt
404m*1,2m*0,15m=
Szelvénybővítés, kiszoruló földanyag elszállítása 1km-ig, elhelyezése lerakóhelyi díj nélkül
járda: 404m*(0,4m*0,3m+1,2m*0,12m)=
járda (Dózsa): 44m*1,5m*0,25m=
járda (Fő utca): 80m*1,5m*0,25m=
járda megerősítése: 22db*4m*1,5m*0,15m=
Tükörkészítés simító hengerléssel együtt
járda: 404m*1,5m=
járda (Dózsa): 44m*1,5m=
járda (Fő utca): 80m*1,5m=
Altalajtömörítés
járda: 404m*1,5m=
járda (Dózsa): 44m*1,5m=
járda (Fő utca): 80m*1,5m=
M22 j murva beépítése
járda: 404m*1,3m*0,15m=
járda (Dózsa): 44m*1,3m*0,15m=
járda (Fő utca): 80m*1,3m*0,15m=
Ckt beépítése
járda megerősítése: 22db*4m*1,3m*0,15m=
Süllyesztett útszegély beépítése járda mellé
Térburkolat építése 8 cm vtg szürke színű elemekből, 3 cm vtg fektetőágyazattal együtt
járda: 404m*1,3m=
járda (Dózsa): 44m*1,3m=
járda (Fő utca): 80m*1,3m=
Járda építési munkálatok összesen:
MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA járda és felszíni vízelvezetés felújítási munkák NETTÓ ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN

Kiadott mennyiség

Egység

ÖSSZESEN
Egységár Nettó összeg

600 m2
126 m3
280 m2
280 m2
56 m3
49 m3
14,896 m3

72 m3

306 m
261 m
48 m
600 m2
300
3
2
2

m2
db
db
db

105 m2
1 klt
1 klt

54 m3

90 m3
450 m2
450 m2

(Ft)
ÁFA

Bruttó összeg

58,5 m3
10 m3
300 m
390 m2

240 m2

393,6 m3
60 m3

21 m3

1278 m2

1278 m2

255,6 m3

230 m3

73,122 m3

62,64 m3

721 m
732 m2
366 m2

4
2
1
1
1

db
db
db
klt
klt

57,6 m3

121 m3
549 m2
549 m2
71,37 m3
16 m3
366 m
475,8 m2

560 m3
440 m3
2000 m2
2000 m2
400 m3
360 m3
114,8 m3

68 m3

673 m
14 m
9
6
1
152

m
db
db
m

40 m
70 m
8
10
45
10
100

m
m
m
m
m2

808 m2
404
3
3
2
1
1

m2
db
db
db
klt
klt

72,72 m3

172,956 m3

792 m2

792 m2

102,96 m3
17,16 m3
528 m

686,4 m2
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JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
2015. évi CXLIII. törvény

A közbeszerzésről

307/2015 (X.27.) Korm. rendelet

A közszolgáltatók közbeszerzéseire
közbeszerzési szabályokról

308/2015 (X.27.) Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési
Hatóság által végzett ellenőrzéséről

310/2015 (X.28.) Korm. rendelet

A tervpályázati eljárásokról

320/2015 (X.30.) Korm. rendelet

A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról

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

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó
tervezői
és
mérnöki
szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól

323/2015 (X.30.) Korm. rendelet

Az egyes közbeszerzési
módosításáról

324/2015 (X.30.) Korm. rendelet

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő,
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt
áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. VII. 30.) Korm.
rendelet módosításáról.

44/2015 (XI.2.) MvM rendelet

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának,
ellenőrzésének
és
közzétételének
szabályairól,
a
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint
az éves statisztikai összegzésről

46/2015 (XI.2.) MvM rendelet

A Közbeszerzési Döntőbizottság
igazgatási szolgáltatási díjról
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PREAMBULUM
Hajmáskér Község Önkormányzata (továbbiakban: Ajánlatkérő) a közpénzek ésszerű felhasználása
átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a
közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. §-ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a
közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységről, valamint a
felelősségi rendről az alábbi szabályzatot alkotja.

I.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1) A közbeszerzési szabályzat hatálya kiterjed Hajmáskér Község Önkormányzatára, mint jogi
személyiségű önkormányzatra
2) Ajánlatkérő megnevezése: Hajmáskér Község Önkormányzata
3) A Szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések: A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési
beruházás, építési koncesszió, illetőleg szolgáltatás megrendelése és szolgáltatási koncesszió.

II.

SZABÁLYZAT CÉLJA
Meghatározza Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső
ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró illetve az eljárásba bevont személyek,
valamint szervezetek felelősségi körét és az eljárások dokumentálási rendjét, összhangban a
vonatkozó jogszabályokkal.
Ennek körében különösen meghatározza az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt,
személyeket, illetve testületeket.

III.

SZABÁLYZAT HATÁLYA
A Közbeszerzési Szabályzat Ajánlatkérő Kbt. hatálya alá tartozó árubeszerzéseire, szolgáltatás
megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira
(továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire) terjed ki.

IV.

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK
E szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések vonatkozásában az értékhatárokat a hatályos
közbeszerzési törvény, a hatályos költségvetési törvény, valamint a Közbeszerzési Hatóság erre
vonatkozó tájékoztatója határozza meg.
Ennek megfelelően Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárások nemzeti értékhatárokat
elérő értékű közbeszerzések vagy uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések lehetnek.
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1) A nemzeti értékhatárokat a mindenkor hatályos költségvetési törvény határozza meg, amely
szerint ezek jelen szabályzat hatálya alatt:
árubeszerzés esetén

15 millió forint

szolgáltatás megrendelése esetében

15 millió forint

szolgáltatási koncesszió esetében

25 millió forint

építési beruházás esetében

25 millió forint

építési koncesszió esetében

30 millió forint

2) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos és nyílt eljárás indítható (minimum 5 Gazdasági
szereplő egyidejű felkérése mellett) a Kbt. 115.§ alapján, az alábbi becsült értékek esetébent:
építési beruházás esetében

25 – 300 millió forint érték között

3) Összefoglalóval meghirdetett nemzeti eljárás indítható a Kbt. 113.§ alapján, az alábbi becsült
értékek esetébent:
árubeszerzés esetén

15 mFt –

64.135.830 forint érték

között
szolgáltatás megrendelése esetében

15 mFt – 64.135.830 forint érték
között

építési beruházás esetében

25 mFt illetve 300mFt– 750m forint
érték között

4) A közösségi értékhatárokat a közösségi közbeszerzési irányelvek határozzák meg oly módon,
hogy azok értéke euróban kerül meghatározásra. Az euróban meghatározott értékhatárok
forintban kifejezett értékét minden évben a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója
határozza meg. Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint minősül, úgy
az értékhatár:
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árubeszerzés esetén

200.000 euró, melynek forintban
kifejezett értéke 64.135.830 Ft;

szolgáltatás megrendelése esetében

200.000 euró, melynek forintban
kifejezett értéke 64.135.830 Ft;

építési beruházás esetében

5.000.000 euró, melynek forintban
kifejezett értéke 1.603.395.750 Ft.

V.

építési koncesszió esetében

128.271.660,-Ft

szolgáltatási koncesszió esetében

128.271.660,-Ft

KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA
1) Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást – a beszerzés tárgyára és becsült értékére
tekintettel – megfelelő alapossággal előkészíteni. Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott
közbeszerzési dokumentumoknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők
képesek legyenek műszakilag megfelelő, fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból
reális ajánlatot adni. Ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése során törekednie
kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására, a környezet – beszerzés tárgyára
tekintettel biztosítható – védelmére és a fenntarthatósági szempontok figyelembevételére,
valamint a beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások megelőzésére. Ajánlatkérő
alkalmazhatja az értékelemzés módszerét is.
2) Ajánlatkérő az 1) pontban meghatározott felelősségi körében köteles a becsült érték
meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A
vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerek
különösen:
a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett
piackutatás,
c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,
e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló,
részletes építési adatbázis,
f) a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika,
g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.
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VI.

AZ ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS LEZÁRÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI
1) Építési beruházások esetében az eljárás csak a külön jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő tervek birtokában indítható meg. Külön jogszabályban foglalt
esetekben Ajánlatkérőnek tervellenőrzésről és tervezői művezetésről is gondoskodnia kell.
2) A közbeszerzési eljárás megindítása előtt Ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal,
illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás
előkészítése, valamint a gazdasági szereplők – tervezett beszerzésre és annak
követelményeire vonatkozó – tájékoztatása érdekében.
Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést – különösen a releváns információk
közlését a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a megfelelő ajánlattételi határidő
meghatározását – megtenni a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére
és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében.
3) Ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának,
belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont
személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási
rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell
határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy
testületeket.
4) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése,
valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában Ajánlatkérő nevében
eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük
kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel.
5) A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén
az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.
6) Ajánlatkérő a 4) pontban meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább
háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak – szükség esetén a
hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás megadását követő – e törvény szerinti elbírálására
és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást
lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati
lapjai.
7) Ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személyek nem lehetnek a
bírálóbizottság tagjai.
8) Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező
személyt delegálhat a bírálóbizottságba.
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9) Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

VII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
1) Ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje
az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek
kialakulását.
2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában Ajánlatkérő
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
3) Ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével
kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról,
hogy vele szemben fennáll-e a jelen pont szerinti összeférhetetlenség.

VIII. A KÖZBESZERZÉSEK TERVEZÉSE ÉS ÖSSZEGEZÉSE, A KÖZBESZERZÉSI TERV
1) Ajánlatkérő az elfogadott költségvetési rendelete alapján a Kbt. 42.§. (1) bekezdésben
foglaltak alapján, a költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves összesített
közbeszerzési tervet készít, amelyet Ajánlatkérő erre feljogosított szervezete vagy személye
fogad el.
2) A közbeszerzési tervet Ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv
nyilvános.
3) Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban –
amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a
fenntartója honlapján – közzétenni a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az
elfogadást követően haladéktalanul.
4) A közbeszerzési terv elkészítése előtt Ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
5) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési
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igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
6) A tárgyévben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról a 44/2015 (XI.2.) MvM rendelet 40.§
szerint éves statisztikai összegzést kell készíteni, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év
május 31. napjáig közzé kell tenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett közbeszerzési
adatbázisban.

IX.

A KÖZBESZERZÉS NYILVÁNOSSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA
1) Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban –
amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a
fenntartója honlapján – közzétenni
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően
haladéktalanul;
b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az
előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
c) a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjának, valamint a Kbt. 12. § (1)–(5) bekezdésének
alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően
haladéktalanul;
e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre
jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat:
- hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény
nélkül induló eljárások esetében felhívásra),
- a szerződő felek megnevezését,
- azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,
- a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját,
- továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett
ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél – támogatásból
megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles
szervezet – által történt teljesítését követő harminc napon belül;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt
határidőig.
2) Az 1) pont szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti
titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az ajánlatot a
szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a Kbt. 44. § alkalmazandó.
3) A közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a tárgyévet követő évre
vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
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4) Az 1) pont b) és f)–g) pontja szerinti adatot, információt, dokumentumot Ajánlatkérő
honlapon történő közzététel esetén legalább a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott
időtartamra köteles elérhetővé tenni.
5) Az 1) pont c)–d) pontja szerinti szerződéseket az ajánlatkérő honlapon történő közzététel
esetén legalább a teljesítéstől számított öt évig köteles elérhetővé tenni.
6) Az 1) pont f) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött
szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.

X.

BÍRÁLÓBIZOTTSÁG
1) A Bírálóbizottság feladata a közbeszerzési eljárás adminisztratív feladatainak ellátása,
előkészítése, lefolytatása, döntési javaslat megfogalmazása a Döntéshozó részére.
2) A Bírálóbizottságnak összességében a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel, pénzügyi
szakértelemmel és jogi továbbá közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szakemberekből
kell állnia.
3) A Bírálóbizottság tagjait a Polgármester javaslatára a Döntésthozó szervezet jelöli ki. Erre
irányuló felkérés alapján a Bírálóbizottság tagja lehet megbízási szerződés alapján
szaktanácsadó is.
4) A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén
az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő részéről
bevonni kívánt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az eljárás előkészítésébe és
lebonyolításába is be kell vonni, a szaktanácsadó a bírálóbizottság tagja.
5) A Bírálóbizottság munkáját kizárólag szakmai alapon köteles teljesíteni, szakvéleményét
meghozni.
6) A Bírálóbizottság hivatalosan az alakuló gyűlésen kezdi meg munkáját. Kiválasztják a beszerzés
tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárást. Elkészítik a közbeszerzési eljárást megindító
ajánlattételi felhívást, illetve ajánlati vagy részvételi felhívás hirdetményét, valamint amikor a
Kbt. ezt kötelezővé teszi, akkor az ajánlati/részvételi dokumentációt.
7) A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a tagok közül legalább 3 fő jelen van és minden
szakterület képviselteti magát. A Bírálóbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a Bírálóbizottság elnökének szavazata dönt. A Bírálóbizottság
tagjai kizárólag igennel, vagy nemmel szavazhatnak.
8) Amennyiben Ajánlatkérő részéről megtörténik az ajánlati/részvételi felhívás elfogadása, úgy
azt a szaktanácsadó, illetve annak hiányában az Jegyző által kijelölt személy elektronikus
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formában küldi meg, közvetlen ajánlattételi felhívással induló eljárások esetében az
ajánlattevők, hirdetménnyel induló eljárások esetében a Közbeszerzési Hatóság részére.
9) Az ajánlattételi illetve részvételi határidő lejártának időpontjában, az ajánlatokat illetve
részvételi jelentkezéseket a Bírálóbizottság elnöke vagy a szaktanácsadó felbontja, a Kbt-ben
meghatározott információkat, adatokat felolvasáskor ismerteti.
10) A határidő után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés csomagolása az ajánlattevő,
illetve részvételre jelentkező személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön
jegyzőkönyvet kell felvenni.
11) A Bírálóbizottság elnöke vagy a szaktanácsadó az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges
ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti az
eljáráshoz kapcsolódó becsült értéket, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét.
12) A beérkezett ajánlatok illetve részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről, az
érvénytelen ajánlatokról és a kizárt ajánlattevőkről jegyzőkönyvet kell készíteni.
13) A jegyzőkönyvet a törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével kell megküldeni
az érdekeltek részére, szükség esetén, az ajánlati felhívásban foglaltak alapján, figyelemmel az
előírtak alapján hiánypótlást lehet elrendelni.
14) A Bírálóbizottság Ajánlatkérő nevében köteles írásbeli felvilágosítást kérni az ajánlattevőtől –
a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett -, ha nem egyértelmű kijelentéseket tartalmaz
az ajánlata.
15) Bírálóbizottság az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra
vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül.
16) Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, a Bírálóbizottság az érintett ajánlati elemekre
vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Erről a kérésről a többi
ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni kell.
17) Az ajánlatban szereplő nyilvánvaló számítási hibát a Bírálóbizottság Ajánlatkérő nevében
köteles kijavítani úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit
(az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban
megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő köteles az
összes ajánlattevőt egy időben, haladéktalanul és írásban értesíteni.
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18) A Bírálóbizottság írásbeli szakvélemény készítésével segíti, de nem kötelezi a döntéshozót. Az
írásbeli szakvélemény tartalmazza a beérkezett ajánlatok összehasonlítására vonatkozó
adatokat, (az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén valamennyi
részszempont vonatkozásában), az ajánlati felhívásban meghatározott pontozási rendszer
alkalmazása során adott pontszámokat, illetve az egyes pontszámokra vonatkozó részletes
szakmai indokokat.
19) Az írásbeli szakvélemény készítésével párhuzamosan a Bírálóbizottság ún. döntés-előkészítési
jegyzőkönyvben tesz javaslatot a nyertes ajánlattevőre, illetve adott esetben a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő személyének meghatározására.
20) Amennyiben Ajánlatkérő külső lebonyolító személyt illetve szervezetet bíz meg az eljárás
lefolytatására, akkor a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagjának
feladatait a lebonyolító személy illetve szervezet a megbízási szerződése alapján köteles
elvégezni.

XI.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA ÉS LEFOLYTATÁSA
1) Az összesített éves közbeszerzési tervben szereplő közbeszerzési eljárás megindításáról
Ajánlatkérő erre feljogosított szervezete vagy személye dönt.
2) A közbeszerzési eljárás megindítása a belső felelősségi rend kiadmányozásával történik.
3) A belső felelősségi rendben az alábbiakat kell meghatározni:
a) a beszerzés tárgya;
b) az eljárás típusa;
c) a Bírálóbizottsági tagok kijelölése;
d) a beszerzéshez pénzügyi fedezetet biztosító személy megjelölése;
e) a Bírálóbizottság javaslata alapján a döntést meghozó megjelölése;
f) az eljárás becsült értéke;
g) a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke;
h) hirdetmény nélkül induló eljárástípus esetén a jogszabályban előírt minimum számú
(vagy ennél több) felkérni kívánt ajánlattevő megnevezése
4) Az eljárás megindítása az alkalmazott eljárásrendnek megfelelően az alábbiak szerint történik:
a)
az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldése a kijelölt ajánlattevők részére;
b)
összefoglalóval meghirdetett nemzeti eljárás esetén annak megküldése a
Közbeszerzési Hatóság részére;
c)
felhívással induló nyílt eljárás esetén az ajánlattételi felhívás feladása a
Közbeszerzési Értesítőbe illetve a TED-be.
5) A Bírálóbizottság elnökének, szaktanácsadó alkalmazása esetén a szaktanácsadónak a
megbízási szerződésben meghatározottak szerint a feladata:
a) hirdetmények, ajánlati felhívások elkészítése,
b) dokumentáció elkészítése, annak rendelkezésre bocsátása,
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c) kiegészítő tájékoztatás igénylése esetén annak megadása, az ajánlattevők részére
történő megküldése.
6) A közbeszerzéssel kapcsolatos hirdetmény, felhívás határidőben történő feladásáról,
közzétételéről - igazolható módon - a Bírálóbizottság elnöke, szaktanácsadó alkalmazása
esetén a szaktanácsadó gondoskodik. A hirdetmények megküldésének és közzétételének
részletes szabályairól, valamint a hirdetmények mintáiról külön jogszabály rendelkezik.
7) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt, ajánlati biztosíték adásához kötheti, mely
összegének megállapítása a Bírálóbizottság feladata.
8) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén a Bírálóbizottság minimum a jogszabályban
előírt számú ajánlattevőt köteles az ajánlattételre felhívni.
A felkérni kívánt ajánlattevők megjelölése Ajánlatkérő által erre kijelölt szervezetének vagy
személyének hatáskörébe tartozik.
9) Meghívásos eljárás esetén a felkérni kívánt ajánlattevőket úgy kell kijelölni, hogy azok az
eljárásban előírt alkalmassági feltételek, illetve a szerződés teljesítésére várhatóan alkalmasak
legyenek. Ennek megítélése a felkérni kívánt ajánlattevők kijelölésére jogosult szervezet vagy
személy hatáskörébe tartozik.
10) Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor az egyenlő bánásmód elvének
megfelelően és lehetőleg a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell
eljárni Ajánlatkérőnek.
11) Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő benyújtása esetén a
Bírálóbizottság elnöke átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó, átvevő nevét,
az ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, perc).
12) A beérkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi határidő
lejártáig a hivatali helyiség erre kijelölt zárható helyén kell őrizni. Amennyiben az ajánlatok
beérkeztetése az erre kijelölt szaktanácsadó feladata, úgy a megőrzésről neki kell
gondoskodnia.
13) Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontási eljárását az ajánlattételi, részvételi határidő
lejártának időpontjában a Bírálóbizottság elnöke, szaktanácsadó alkalmazása esetén a
szaktanácsadó, a Kbt. által meghatározott személyek jelenlétében folytatja le.
14) Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről szóló jegyzőkönyv
elkészítése és ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható módon
való átadása, megküldése a Bírálóbizottság elnöke, illetve a szaktanácsadó feladata.
15) A jegyzőkönyv az ajánlatkérő részére, továbbá az ajánlattevők, részvételre jelentkezők száma
szerinti eredeti példányban készül, melyet a Bírálóbizottság elnöke és a Bírálóbizottság erre
kijelölt tagja, illetve a szaktanácsadó aláírásával lát el.
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16) Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalásról készített jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti
ívet a tárgyaláson megjelent ajánlattevők is aláírják.
17) Az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálásának szakmai előkészítését lezáró írásbeli
szakvéleményt és a döntési javaslatot a Bírálóbizottság, szaktanácsadó alkalmazása esetén a
szaktanácsadó készíti el.
18) A döntési javaslat előtti esetleges közbeeső intézkedések (hiánypótlás iránti intézkedés,
számítási hiba javítása, felvilágosítás kérés, aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás
esetén az ajánlati elemek valóságosságáról, teljesíthetőségéről történő érdeklődés) megtétele
a Bírálóbizottság elnöke, szaktanácsadó alkalmazása esetén a szaktanácsadó feladata.
19) A hiánypótlási felhívásra, illetve egyéb intézkedésre érkezett iratok, válaszok vizsgálata a
Bírálóbizottság elnöke, szaktanácsadó alkalmazása esetén a szaktanácsadó feladata.
20) A tárgyalásos eljárást a Bírálóbizottság elnöke, vagy az általa e feladatra kijelölt személy,
illetve a szaktanácsadó folytatja le.
21) A Bírálóbizottság a végleges szakvélemény és az indokolással ellátott bírálati lapok alapján
döntési javaslatot készít írásos formában a döntésre jogosultnak.
22) Amennyiben az eljárás lefolytatására felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kerül
megbízásra, úgy az a 46/2015 (XI.2.) MvM rendelet 6.§-ban előírtak alapján aláírásával és az
előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel kell, hogy ellenjegyezze
a közbeszerzési eljárás során legalább az alábbi dokumentumokat:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat;
b) a bontási jegyzőkönyvet;
c) az összegezést.

XII. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA
1) Ajánlatkérő a Kbt. 46.§ alapján minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől
az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, vagy az eljárási
cselekmények elektronikus gyakorlása esetén külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott
jogszabály szerint elektronikusan köteles dokumentálni.
2) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot
a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a
szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban
jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak – bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat –
jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.
3) A közbeszerzési iratok megőrzéséről Ajánlatkérő által kijelölt személy köteles gondoskodni.
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4) Ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek
kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton
hozzáférést biztosítani.

XIII. DÖNTÉSHOZATAL
1) Az eljárás lezáró döntést a Bírálóbizottság javaslata alapján Ajánlatkérő erre feljogosított
szervezete a Képviselőtestület hozza meg.
2) A döntés meghozatalakor Ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie AZ
ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS LEZÁRÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI című pontban előírtakat.

ELJÁRÁS

XIV. EREDMÉNYHIRDETÉS
1) Ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás
vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való
alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének
érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést
követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
2) Ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön
jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az
ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről.
3) Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére
történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani.
4) Az ajánlattevőnek az írásbeli összegzés kijavítására a nyertes ajánlat jellemzői ismertetésére
irányuló kérelmét a Bírálóbizottság elnöke, illetve a szaktanácsadó - a Kbt.-ben szabályozottak
szerint - teljesíti.
5) Az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató közzététele a
Bírálóbizottság elnökének, illetve a szaktanácsadó feladata.
6) Az ajánlati biztosíték visszafizetéséről a Bírálóbizottság elnöke, illetve a szaktanácsadó erre
vonatkozó tájékoztatása alapján Ajánlatkérő által erre kijelölt személy gondoskodik.

XV. SZERZŐDÉSKÖTÉS
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1) A szerződés aláírásra történő előkészítéséért a Bírálóbizottság elnöke, illetve a szaktanácsadó
felel.
2) A szerződés aláírására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az
irányadóak.
3) A szerződés nem köthető meg az eljárás lezárására vonatkozóan elkészített összegezés
időpontját követő, a Kbt. vonatkozó pontjaiban jelzett határidőn belül.

XVI. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
1) Uniós pályázati források igénybevétele esetén a teljesítésigazolást az elszámolásért felelős,
Ajánlatkérő által erre kijelölt személy végzi el.
2) Amennyiben a pályázatból megvalósított kis és nagy értékű eszközberuházás nem Ajánlatkérő
részére történik, úgy a kedvezményezett szervezet írásban nyilatkozik a teljesítés
megfelelősségéről, az eszközök átvételéről és ez alapján igazolja le a beérkezett számlát az
elszámolásért felelős személy.
3) Az írásbeli nyilatkozatnak az alábbi minimális tartalommal kell rendelkeznie:
a) a teljesítés alapját képező közbeszerzés tárgya,
b) a szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e,
c) nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka,
d) szerződésszegést elkövetők neve, címe,
e) a szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e,
f) nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka,
g) a szerződésszegést elkövetők neve, címe.

XVII. A KÖZBESZERZÉS ELLENŐRZÉSE
1) Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásait Ajánlatkérő erre feljogosított szervezete vagy az erre
kijelölt belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkatárs rendszeresen ellenőrizheti, aki a
Bírálóbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

XVIII. FELELŐSSÉGI RENDSZER
Közbeszerzési szabályzat elfogadása

Képviselőtestület

Közbeszerzési terv (annak módosításának) elfogadása

Képviselőtestület

Közbeszerzési terv (annak módosításának) feladása a
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Közbeszerzési Adatbázisba, illetve megjelentetése
Ajánlatkérő honlapján

Jegyző, szaktanácsadó alkalmazása
esetén a szaktanácsadó

Összesített éves statisztikai összegezés elkészítése, és
feladása a Közbeszerzési Adatbázisba

Jegyző, szaktanácsadó alkalmazása
esetén a szaktanácsadó

Kötelezettség vállaló

Polgármester

A beszerzéshez pénzügyi fedezetet biztosító

Képviselőtestület

Közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntés

Képviselőtestület

Becsült érték és rendelkezésre álló anyagi fedezet
megadása, az ehhez szükséges előkészítés elvégzése

Jegyző

A beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki dokumentáció
biztosítása

Jegyző

Bírálóbizottsági tagok kijelölése

Képviselőtestület

Szükség esetén az eljárásban résztvevő felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó kijelölése

Képviselőtestület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása

Képviselőtestület

Meghívásos eljárás esetén a felkérni kívánt Gazdasági
Szereplők kijelölése

Képviselőtestület

Az eljárás ajánlattételi felhívásának feladása illetve
megküldése a kijelölt Gazdasági szereplők részére

Bírálóbizottság elnöke , szaktanácsadó
alkalmazása esetén a szaktanácsadó

Az eljárásban az ajánlattevők részéről feltett kiegészítő
tájékoztatás kérés megválaszolása Gazdasági szereplők
részére

Bírálóbizottság elnöke, szaktanácsadó
alkalmazása esetén a szaktanácsadó

Az eljárás során beérkezett ajánlatok átvétele

Jegyző

A beérkezett ajánlatok értékelése, bírálati jegyzőkönyv
készítése

Bírálóbizottság

Az eljárásban benyújtott ajánlatok érvényességérő illetve
érvénytelenségéről szóló döntés meghozatala

Bírálóbizottság

Törvényi megfelelőség: 2015. évi CXLIII. tv.
Készítette: FIRMITER FÜRED Betéti Társaság

Hatálybaléptetés: xxx/2017. (IV.25.) határozat
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HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Az eljárás lezárására vonatkozó döntés-előkészítési
határozat meghozatala

Bírálóbizottság

Az eljárást lezáró döntés meghozatala

Képviselőtestület

Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláíratása
Ajánlati biztosíték visszafizetése

Polgármester továbbá szaktanácsadó
alkalmazása esetén a szaktanácsadó is.
Jegyző

Teljesítésigazolás kiállítása
A közbeszerzési iratok jogszabályban előírt határidőig
történő megőrzése

Polgármester
Jegyző

A közbeszerzéssel kapcsolatos belsőellenőrzési feladatok
ellátása

Belső ellenőr

XIX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1) Jelen Szabályzat 2017. április 25. napján, a…….…önkormányzati határozat alapján lép
hatályba. Rendelkezéseit kizárólagosan csak a 2017. április 25.-e után megindított eljárásokra
kell alkalmazni.
2) Jelen szabályzat hatályba lépésének napján a …/201... (….. ….) önkormányzati határozattal
elfogadott közbeszerzési szabályzat hatályát veszti.

Hajmáskér, 2017. április 25.

________________________________
Köbli Miklós
polgármester

Törvényi megfelelőség: 2015. évi CXLIII. tv.
Készítette: FIRMITER FÜRED Betéti Társaság

__________________________________
Kovács János
jegyző

Hatálybaléptetés: xxx/2017. (IV.25.) határozat
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1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása.
2. részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer felújítása

Hajmáskér
Község
Önkormányzata

FIRMITER FÜRED BT

KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI NYÍLT ELJÁRÁS

MEGBIZHATÓSÁG A
KÖZBESZERZÉSBEN!
8230 BALATONFÜRED,
MÓRICZ ZSIGMOND U. 18/A
TEL: 06-20-39-29-305
FAX: 06-87-341-205
E-MAIL: firmiterbt@upcmail.hu
HONLAP: www.firmiterbt.hu

A dokumentum a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátott.

B EV E Z ET ÉS
Ön az ajánlatkérő 1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása tárgyában indított közbeszerzési eljárás dokumentációját tartja a
kezében. A jelen dokumentáció célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez.
Az ajánlatkérővel közös érdekünk és célunk, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők ajánlatai
érvényesnek minősüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az ajánlattevő
részéről.
Kérjük a tisztelt ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan a felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén
éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. A
felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételek bármelyikének nem
megfelelő ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 73-74. §-a
alapján érvénytelennek minősülhet.
Balatonfüred, 2017. április 26.
Tisztelettel:
Harsányi István
FIRMITER FÜRED Betéti Társaság
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó #55.
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AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A jelen közbeszerzési eljárás felhívását az Ajánlatkérő közvetlenül küldte meg az ajánlattételre
felhívott Gazdasági szereplők részére.
Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen dokumentáció mellett a megküldött felhívás és
a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes
ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen dokumentáció elkészítésekor nem tűzte célul a Kbt. által
meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak
megismétlését. Amennyiben a felhívás és a dokumentáció között ellentmondás van, a felhívás az
irányadó.

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL ÉS
ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
I.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal
kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti.
Közbeszerzési szolgáltató: a jelen közbeszerzési eljárást a Firmiter Füred Betéti Társaság
bonyolítja le.
A Közbeszerzési szolgáltató jelen eljárás során használt elérhetőségi adatai:
Firmiter Füred Betéti Társaság

Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A
Telefon: +36 203929305
Telefax: +36 87341205
E-mail cím: firmiterbt@upcmail.hu
Honlap: www.firmiterbt.hu
1) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
2) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3) Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
4) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el.
Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az
adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.
5) Ajánlattevő általi felelős fordítás: az ajánlattevő által készített vagy becsatolt, a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumokra vonatkozó fordítás.
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II.

AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

6) A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor. Az eljárás nyílt eljárás, az
eljárás becsült értékére tekintettel a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint.
7) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen dokumentáció kiadásával
ajánlatkérőnek nem célja a felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt
rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen dokumentáció kizárólag a felhívással és a
vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel) összhangban értelmezendő.
8) Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, azonban – ha a Kbt.ből vagy más jogszabályokból, különösen más nem következik – nincs akadálya annak, hogy
valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös
ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
9) Ajánlatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett
alvállalkozója a dokumentációt saját részére átvette. (Közös ajánlattétel benyújtása esetén
elegendő a dokumentáció közös ajánlattevők (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozóik)
valamelyike által történő átvétele.). A dokumentációt Gazdasági szereplő a dokumentációt
harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át.
Az az ajánlattevő aki, vagy akinek az ajánlatban megnevezett alvállalkozója a dokumentációt saját
számára (vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők csoportja számára) nem vette át,
nem nyújthat be érvényesen ajánlatot, tekintettel arra, hogy a dokumentáció átruházására
nincsen lehetőség.
10) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a
felhívásban és dokumentációban tett előírásokat, különösen, de nem kizárólagosan a műszaki
leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat.
11) A dokumentáció dokumentummintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes
ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy
ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az
csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a dokumentumminták
helyességét minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő a dokumentumminta
mellőzésével kívánja ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes
dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében. A dokumentációban szereplő
iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt,
adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság,
illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának
vagy hiányának megállapítására.

4

12) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
13) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a
felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő
feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy
ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az ennek részét képező
szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges.

III.

A DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELÉNEK TELJESSÉGE, PONTOSSÁGA

A Gazdasági szereplő felelős azért, hogy ellenőrizze a dokumentáció teljes átvételét.

IV.

AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA

1) Az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlatok bontási időpontjától kötve van.
2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat sem részekben, sem egészében nem tudja visszaszolgáltatni.
3) Amennyiben ajánlattevő az ajánlatok bontását követően (az ajánlattételi határidő lejárta) után
módosítja, vagy visszavonja az ajánlatát, az az ajánlati kötöttség megsértésének tekintendő,
melynek következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása.

V.
1)

A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A Kbt. 56. § alapján az ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal
kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek, melyre ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6)
szerint az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően ésszerű határidőben válaszol.

2) A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet írásban, az alábbi címre kell levélben, e-mailben vagy
telefaxon eljuttatni:
Firmiter Füred Betéti Társaság
Harsányi István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó #55.
Fax:
+36 87341205
E-mail: firmiterbt@upcmail.hu

3) Ajánlatkérő – az összes ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – írásban válaszol minden egyes
kérdésre. A feltett kérdést – a kérdésfeltevő megnevezése nélkül – és az arra adott választ az
ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek egyidejűleg megküldi.
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4) Ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével
elkészíteni és benyújtani.
5) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
 Ajánlatkérő neve, székhelye
 1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása
 a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe

VI.

AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1) A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő
összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért
ellenérték nem igényelhető.
2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben,
az ajánlatot Ajánlatkérőnek öt évig meg kell őriznie.

VII.

KBT. 73. § (4) SZERINTI SZERVEZETEK

Ajánlatkérő alábbiakban adja meg azon szervezetek nevét és elérhetőségét, amelyektől Ajánlattevő
tájékoztatást kérhet azokról a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Cím:
8200 Veszprém, József Attila utca 36.
Telefon: 06-88-424-210, (88) 424-866
Fax:
06-88-425-484
E-mail: titkarsag@kdr.antsz.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége
8200 Veszprém, Batsányi u. 5.
Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 20.
Tel: 06-88-566-800
Fax: 06-88-566-900
E-mail: veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelősége
8200 Veszprém, Batsányi u. 5.
Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 390.
Tel: 06-88-564-730
Fax: 06-88-563-500
E-mail: veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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VIII.

AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

1) Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja az ajánlattevőt,
hogy az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat kell –
lehetőleg az alábbi sorrendben – csatolni:
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16

17
18
19

Dokumentum
Borítólap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (2. sz. iratminta szerint)
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta mindazon személyek részéről, akik az ajánlatot,
vagy bármely nyilatkozatot aláírják, vagy az aláírásra meghatalmazást adnak
Meghatalmazás (adott esetben, 3. sz. iratminta szerint)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján (4. sz. iratminta szerint)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján (5. sz. iratminta szerint)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (6. sz. iratminta szerint)
Nyilatkozat a kizáró okok hiányáról (7. sz. iratminta szerint)
Nyilatkozat a Rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja alapján (8. sz. iratminta szerint)
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét
igazoló dokumentum másolata, vagy ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a
névjegyzékben szereplés ténye mely adatbázisban, milyen azonosító alapján
ellenőrizhető.
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján (9. sz. iratminta szerint)
Nyilatkozat az összeférhetetlenség fenn nem állásáról (10. sz. iratminta szerint)
Adott esetben – A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Árazott tételes költségvetés a műszaki dokumentációban közzétett árazatlan
költségvetés kitöltésével
Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti
környezetközpontú irányítási rendszertanúsítván, vagy ezzel egyenértékű
környezetközpontú vagy ezzel egyenértékű intézkedések megléte
Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról (11. sz. iratminta szerint)
Nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XXCVI. törvényátlátható szervezet
fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről (12. sz. iratminta szerint)
Egyéb iratok (konzorciumi szerződés, folyamatban lévő változásbejegyzés esetén
változásbejegyzési kérelem, digitális tértivevény másolata, fordítások, stb.)
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IX.

AZ AJÁNLAT PÉLDÁNYAIVAL KAPCSOLATOS FORMAI ELŐÍRÁSOK

1) Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatokat Kbt. 68.§ (2) szerint, írásban és
zártan, közvetlenül vagy postai úton az ajánlat benyújtásának megadott címére, Kbt. 66.§ (1)
bekezdése alapján a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően, 1
eredeti papír alapú példányban, továbbá 2 példány a papír alapú példánnyal mindenben
megegyező elektronikus (pdf. formátumban) másolati példányban (CD/DVD) kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. A borítékra kérjük a következőket írják rá: „Ajánlat” "1.
részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer
felújítása” és „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!". Az ajánlat, illetve az azzal
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az
ajánlatokat közvetlenül (személyesen) a Hajmáskér Község Önkormányzata ajánlatkérő 8192
Hajmáskér, Kossuth L. utca 31. alatti címére, a polgármester úr részére, hétfő-csütörtökig
munkanapokon 9:00-12:00 óra, valamint 13:00-15:00 óra között, míg pénteki napon
munkanapon 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-12:00 óra,
valamint 13:00-17:00 óra között lehet benyújtani.
2) Amennyiben a benyújtott példány (papíralapú illetve elektronikus alapú) között eltérés van, úgy
ajánlatkérő az eredeti nyomtatott formában benyújtott ajánlatot tekinti mérvadónak.
3) Követelmény továbbá az ajánlat bekötése, összefűzése vagy összetűzése.
4) Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által
tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek, vagy az arra
meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a közbeiktatás, törlés vagy
átírás dátumának feltüntetésével.

X.

AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

1)

Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton történhet a felhívásban megadott
időpontban és meghatározott címre.

2)

Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az
ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik. A postai küldemények
elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevő
felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön
benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott ajánlatokat tudja
értékelni.

3)

Az ajánlatok személyesen történő leadásakor az ajánlatot átadó személy köteles aláírásával az
átvételi elismervényt ellátni.
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4)

Az ajánlatok benyújtásakor az ajánlatok átadásához szükséges időtartamot is vegyék
figyelembe az ajánlattevők. A határidőn túl érkezett ajánlatok a Kbt. értelmében
érvénytelenek.

XI.

BONTÁSI ELJÁRÁS RÖVID BEMUTATÁSA

1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, arra a felhívásban foglaltak az
irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet
írnak alá.
2) Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül
ismertetheti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét.
3) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek.
4) Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek.

XII.

IRÁNYADÓ IDŐ

A felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi időpont közép-európai (helyi) idő
szerint értendő.

XIII.

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

Az ajánlat felbontását követően az Ajánlatkérő által létrehozott Bírálóbizottság megkezdi az
ajánlatok részletes értékelését, összhangban a Kbt. előírásaival, a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott feltételekkel.
Az értékelés menete a következő:
Első fázis: ajánlatok érvényességének vizsgálata.
Az ajánlatkérő először is azt vizsgálja meg, hogy a benyújtott ajánlatok tartalmazzák-e az előírt
dokumentumokat, és azok tartalma megfelelő-e. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely
ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat
megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint
értékeli.
Az az ajánlat, amelyet az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánított, az értékelés további szakaszában
nem vehet részt.
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Számszaki hiba kezelése:
Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során, az ajánlati árak ellenőrzésekor nyilvánvaló
számszaki (számítási) hibát talál az ajánlatban, akkor a Kbt. 71.§ (11) bekezdése szerint fog eljárni.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálata:
Ha az ajánlat aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett
ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében, Ajánlatkérő
a Kbt. 72. §-a szerint jár el.

XIV.

AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Második fázis:
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont] alapján
értékeli.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében előírtak alapján: Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz
meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.
A beszerzés tárgya tekintetében Ajánlatkérő egy nyertest hirdet, illetve megállapíthatja a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezetet, személyt is. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében
sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha
a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értéket két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza.
A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével).
srsz
1
2
3

részszempont
Nettó ajánlati ár
Felhívásban megadott befejezési határidőhöz kedvezőbb vállalt
ajánlattevői befejezési határidő (naptári napban)
Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy ezzel egyenértékű
szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszertanúsítván,
vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú vagy ezzel egyenértékű
intézkedések megléte

súlyszám
70
15
15

Az ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont valamennyi értékelési
részszempont esetén.
A pontozás az alábbiak szerint történik:
Az ajánlatok egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó határa 1, felső határa 10, valamennyi szempont esetén. Ajánlatkérő az egyes értékelési
szempontokra adható pontszámokat kettő tizedesjegyig határozza meg, a kerekítés matematikai
szabályai szerint (pl. ha egy értékelési szempontra 9,28435 pont adható, az Ajánlatkérő 9,28 pontnak
határozza meg).
1. Nettó ajánlati ár: A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális
10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. Az
alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
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Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott nettó
ajánlati árnak a mértéke képezi. Ezen értékelési szempont esetén a legalacsonyabb összegű nettó
ajánlati árat tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat
bírálati pontszáma ehhez viszonyítva fordítottan arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül
meghatározásra.

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
2. Felhívásban megadott befejezési határidőhöz kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési határidő
(naptári napban): Ajánlattevő min. 0 naptári nap és max. 30 naptári nap előteljesítésre tehet
ajánlatot. A megadott befejezési határidő: 2017. október 31. A 2017. október 31-nél hosszabb
vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 30 naptári nap feletti vállalást tartalmazó ajánlat nem
érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű
(30 naptári nap vagy 30 naptári napot meghaladó) vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10
pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap
pontszámot. Az alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A befejezési
határidőt egész napokra vonatkoztatóan kell megadni. Tört, vagy nem egész napokra vonatkozó
ajánlatadás értelmezhetetlen és ezért érvénytelenséget jelent. A 2017. október 31- dátumból kerül
majd levonásra az ajánlattevő által megajánlott naptári nap és így számítható ki a tényleges
befejezési határidő, ami a kivitelezés során a tényleges kötbérterhes befejezési határidőnek kell
tekinteni.
Ezen értékelési szempont esetén az összehasonlítás alapját az Ajánlattevő által megajánlott naptári
napoknak a mértéke képezi. A 30 naptári nap feletti vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen,
azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű (30 naptári nap
vagy 30 naptári napot meghaladó) vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi
ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot, az alábbi
képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.

3. Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti
környezetközpontú irányítási rendszertanúsítván, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú vagy
ezzel egyenértékű intézkedések megléte: Ajánlattevő az ajánlatában a Felolvasólapon köteles
nyilatkozni az Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti
környezetközpontú irányítási rendszertanúsítván, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú vagy
ezzel egyenértékű intézkedések meglétéről és csatolni ennek az igazolását.
Amennyiben Ajánlattevő igen választ adja és csatolta az igazolásokat, akkor 10 pontot kap,
amennyiben nem választ adta és ebből következőleg nem csatolta az igazolásokat, akkor 1 pontot fog
kapni. Az az ajánlattevő, aki igen válasza ellenére sem csatolta az igazolásokat, hiánypótlás keretei
között ennek eleget tehet. Az az ajánlattevő, aki pedig tévesen nem választ adott, de az igazolásokat
hitelt érdemlően csatolta, abban az esetben ajánlatkérő erről külön minden ajánlattevőt értesítve, az
ajánlattevőnek megadja a maximális 10 pontot.
Az igen és a nem válaszadáson túl minden más válaszadás nem értelmezhető és ezért az ajánlat
érvénytelenségét vonja maga után, kivéve, ha az ajánlatban ténylegesen becsatolásra kerültek az
igazolások és azok hitelt érdemlően igazolják az adott pontra való megfelelést.
Az így meghatározott pontszámok az értékelési szemponthoz tartozó megfelelő súlyszámmal
kerülnek felszorzásra.
Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) foglaltakkal ellentétes,
vagy azoknak nem megfelelő, értékelési részszemponttal, vagy a szerződés teljesítésével
kapcsolatos ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan az ajánlati ár milyen valuta
árfolyam mellett érvényes, vagy az ajánlat a felhívástól eltérően meddig érvényes, a jótállás
terjedelmének eltérő korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

XV.

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE (EREDMÉNYHIRDETÉS)

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről készített összegzést
írásban, közvetlenül megküldi valamennyi ajánlattevő részére.

XVI.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA

A Közbeszerzési szolgáltató az eljárás nyertesével az összegezés megküldését követően felveszi a
kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és információk megadása érdekében.

XVII.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie.
Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők)
saját teljesítésének arányát, vagyis az alvállalkozói teljesítés aránya legfeljebb 65 % lehet. A
teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó
mértékben további közreműködőt.
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A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya
alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya
alatt.
Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor
meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a
bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor
meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel
egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

XVIII.

NYILATKOZATMINTÁK

Külön szerkeszthető formátumban kerültek megadásra az ajánlattevőket ezzel is segítve.

XIX.

SZERZŐDÉSTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (szerződéses feltételek)
1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása.
Hajmáskér Község Önkormányzata
(képviseli: Köbli Miklós polgármester, székhely: 8192
Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. , adószám: ; bankszámlaszám: , Azonosító szám (törzs-szám): ),
(továbbiakban mint "Megrendelő")
és
……………………
(székhely:
……………...,
cégjegyzékszám:
..........................,
adószám:
...................................., MKIK nyilvántartási szám: képv: …………………..)
(továbbiakban mint "Vállalkozó")
együttesen felek vagy Szerződő felek között az alábbi feltételekkel:

I. Szerződő felek képviselői mindenekelőtt kijelentik, hogy ezen vállalkozási szerződés (továbbiakban
szerződés) megkötése során jogosultak eljárni, rendelkeznek minden olyan képviseleti
jogosultsággal, amely őket e szerződés aláírására teljes jogkörrel feljogosítja. A szerződő felek aláírási
jogosultságát igazoló okiratok ezen szerződés 1. számú mellékletét képezik.
1. Előzmények
Megrendelő az 1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján, a nemzeti
értékhatárokat elérő, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárást indított (a továbbiakban:
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közbeszerzési eljárás), amely eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő a Kbt. alapján köti
meg a jelen szerződést.
2. A szerződés tárgya:
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott, a
1.részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása kivitelezését, jelen szerződés 2. számú
mellékletét képező műszaki dokumentációban (továbbiakban Műszaki dokumentáció)
meghatározott, kivitelezési munkák elvégzését, és a hatályos építésügyi jogszabályok által előírt a
jelen szerződésben meghatározott határidőknek megfelelően, a jelen szerződés 7.11. pontjában írt
díjazás fejében a jelen szerződésben és a közbeszerzési eljárás során megismert eljárást megindító
felhívás és közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételek szerint.
2.1.1. Kivitelezési munkák
2.1.1.1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Vállalkozó megvalósítja Műszaki dokumentációban
meghatározott műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkákat (továbbiakban kivitelezési munkák).
2.1.1.2. Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezés nem építési engedély köteles.
2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte a műszaki dokumentáció részeként rendelkezésére
bocsátott tervek és egyéb dokumentumok tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű
megvalósítására tett ajánlatot. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés 11.1 pontjában
meghatározott többletmunka kockázatát magára vállalja, azokat köteles külön térítés nélkül
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozási díj a jelen szerződés 7.11.
pontjában foglaltak szerint átalányáron került meghatározásra.
2.2.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az átadott a Műszaki dokumentációhoz tartozó
terveken kívül a létesítményre vonatkozó további tervet már nem ad át. Megrendelő fenntartja
magának a jogot, hogy az átadott, Műszaki dokumentációhoz tartozó terveket és egyéb
dokumentumokat módosítsa. Vállalkozó a teljesítés során köteles a módosított tervek szerint
teljesíteni, a módosításból fakadóan nem jogosult a vállalkozói díj emelésére vagy költségtérítésre,
feltéve, ha a tervmódosítás a Vállalkozó ajánlatát képező árazott költségvetés tartalmát nem
befolyásolja.
2.2.2. Amennyiben a Műszaki dokumentációhoz tartozó tervek és egyéb dokumentumok
módosítása befolyásolja az árazott költségvetést azáltal, hogy a módosításból fakadóan
Vállalkozónak az ajánlattételkor előre nem kalkulált és kalkulálható költségei keletkeznek, akkor
erről Vállalkozó 5 napon belül, írásban köteles Megrendelőt értesíteni, és a felek jóhiszemű
tárgyalást folytatnak egymással a kérdés mindkét fél számára megfelelő kezeléséről, figyelemmel a
Kbt. szerződésmódosításra és a kiegészítő beruházásokra vonatkozó rendelkezéseire is.
2.3. Minőségbiztosításra, minőségellenőrzésre vonatkozó rendelkezések
2.3.1. Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a
mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.
2.3.2. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek és az
alkalmazott technológiának meg kell felelniük a vonatkozó közösségi és nemzeti, ágazati
szabványoknak, műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek, tervező
által előirányzott paramétereknek.
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2.3.3. A fentiek teljesítése érdekében Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:
2.3.3.1. A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó
minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Műszaki Engedély, Alkalmazási engedély, Megfelelőség
igazolása, stb.) szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai tervjóváhagyás keretében másolatban
átadja Megrendelőnek. A felületet képző anyagokat és látszódó szerkezeteket Vállalkozó köteles
előzetesen a Megrendelőnek, vagy képviselőjének bemutatni és azt az építési naplóban – az egyéb
anyagokkal együtt – írásban jóváhagyatni.
2.3.3.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok,
beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.

szakvélemények

és

engedélyek

2.3.3.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak Megrendelő vagy
Megrendelő képviselőjének engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek
minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkák és a kritikus
munkarészek esetén még az eltakarást, illetve beépítést megelőzően a műszaki ellenőrzés
lehetőségét biztosítani, így Vállalkozó köteles az egyes munkarészek eltakarása előtt 3 munkanappal
Megrendelőt vagy műszaki ellenőrét előzetesen írásban értesíteni. Az írásbeli értesítés elmaradása
esetén Megrendelő által esetlegesen kért feltárásokat, illetve helyreállítási munkákat Vállalkozó
köteles saját költségén, az eredeti kivitelezési ütemezést tartva elvégezni. Vállalkozó írásbeli
értesítését követően, Megrendelő vagy képviselője, műszaki ellenőre próbavizsgálat és ellenőrzés
céljából köteles 72 órán belül megtekinteni az eltakarandó, vagy kritikus munkarészt.
2.3.3.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetője jelen szerződés szerinti teljesítésének bejelentésekor
Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz arról, hogy Vállalkozó teljesítése a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségének megfelel.
2.3.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli.
2.3.3.6. Vállalkozó a munkavégzés során köteles az állagmegóvásáról saját költségén, szakszerűen
gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó feladata, amelyeket saját költségén
köteles végrehajtani. Amennyiben a rongálást az építési munkaterületen tevékenykedő másik
vállalkozó okozta, az okozott kárt a károkozó vállalkozó köteles megtérítenie, az okozott kárról
Vállalkozó és a károkozó vállalkozó a helyszínen jegyzőkönyvet köteles felvenni. Felek kijelentik, hogy
Megrendelőt az építési munkaterületen tevékenykedő másik Vállalkozó által okozott kárért
semmilyen felelősség nem terheli.
2.3.3.7. Vállalkozó az építési-kivitelezési munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak (különösen
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek) megfelelően
építési naplót, ha ezt jogszabály kötelezővé teszi, elektronikus építési naplót nyit, s azt folyamatosan
vezeti. Az építési naplóba történő bejegyzésre Vállalkozó képviseletében a jelen szerződés szerinti
felelős műszaki vezetők, Megrendelő, Megrendelő képviseletében bejelentett műszaki ellenőrök,
valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
meghatározott személyek jogosultak, amely bejegyzés azonban nem eredményezheti a jelen
szerződés módosítását.
2.4. Vállalkozó vállalja, hogy a műszaki és számlázási ütemtervet (továbbiakban Ütemterv) a
Megrendelő által átadott minta alapján jelen szerződés aláírását követő 10 napon belül, kidolgozza
és jóváhagyás céljából Megrendelőnek átadja. Megrendelő az ütemtervet az átvételtől számított 10
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napon belül felülvizsgálja és szükség esetén kijavítás, vagy módosítás céljából visszaküldi
Vállalkozónak. Vállalkozó Megrendelő által javasolt módosításokkal kiegészített Ütemtervet 5 napon
belül köteles átadni Megrendelő részére.
2.4.1. A felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó az előző pont szerinti bármely
kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy Vállalkozó a késedelem időtartamára a jelen
szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben
Vállalkozó az előző pont szerinti bármely kötelezettségének teljesítésével 10 napot meghaladó
késedelembe esik, úgy azt a felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amelyre alapítva
Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és Vállalkozó ez esetben a
jelen szerződés pontjában meghatározott mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
2.4.2. Vállalkozó az építési-kivitelezési munkáknak megfelelően köteles az Ütemtervet folyamatosan
aktualizálni és erről köteles Megrendelőnek a jelen pontban írt feltételek szerinti írásos jóváhagyását
kérni. Az ütemtervek aktualizálása az ajánlatban vállalt és jelen szerződésben rögzített határidők
módosulását nem eredményezheti szerződésmódosítás hiányában.
2.4.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt építési-kivitelezési
munkákat jelen szerződés az Ütemterv szerint végzi.
3. Alvállalkozók és teljesítési segédek
3.1. Vállalkozó a Kbt.-ben foglalt szabályok alapján jogosult alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó a
jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a jogosulatlan igénybe
vétel nélkül nem következett volna be.
3.2. Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési
napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § foglaltaknak megfelelő
alvállalkozó vesz részt.
3.3. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az az alvállalkozó, akinek korábbi teljesítéseit a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel a Vállalkozó teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben a Megrendelőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan a Vállalkozó
alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
3.4. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(továbbiakban Art.) 36/A szakasza alapján a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a Vállalkozó
és az alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval
szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött alvállalkozási szerződések alapján történő, a
havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben
fizethet, ha a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) az
alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
3.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés feltétele és a számlák kifizetésének a feltétele
is a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó
16

feltételeknek való megfelelésről és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint való megfelelés.
3.6. Az alvállalkozókra vonatkozó kifizetésnél többek között a 322/2015. (X.30.) Kormányrendeletben
foglaltakat is figyelembe kell venni.

4. A szerződés teljesítése
4.1. Jelen szerződést Vállalkozónak, mint a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
4.2. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és az annak elválaszthatatlan mellékleteiben
foglaltakat, az építési engedélynek, a hatósági előírásoknak a vonatkozó szabványoknak, a
Megrendelő jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott igényeinek, műszaki és
esztétikai követelményeknek megfelelően, kifogástalan minőségben, a hasonló tevékenységet végző
személyektől elvárható, a szakmai követelményeknek maradéktalanul megfelelő legmagasabb szintű
gondossággal, hiba és hiánymentesen, határidőre teljesíteni.
4.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat saját költségén a Vállalkozó szerzi be.
4.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles kellő gondosságot fordítani arra, hogy
tevékenységével, a munkaterülettel szomszédos épületek működését, közműveinek folyamatos
üzemelését ne zavarja.
4.5. A Vállalkozó a munkát úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében az
a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem tartalmazó
szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeit kielégíti. A felhasznált, beépített anyagok
csak első osztályú minőségűek lehetnek. A Vállalkozó a Magyar Szabványnak megfelelő első osztályú
teljesítésre vállal kötelezettséget. A beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatát Vállalkozó köteles
Megrendelőnek átadni. A költségvetésben és a tervekben kiírt anyagoktól eltérő anyagot Vállalkozó
csak a tervezői művezető és a műszaki ellenőr hozzájárulásával építhet be.
4.6. Vállalkozó köteles az építés ideje alatt, az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység
gyakorlásának részletes szakmai szabályairól szóló rendelet és egyéb jogszabályok rendelkezéseit
betartani, ezek alapján építési naplót vezetni és műszaki vezetőt alkalmazni. Vállalkozó kijelenti,
hogy a hivatkozott jogszabályokat ismeri. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az építésügyi szakmai
előírásokat ismeri és közreműködése megfelel a kivitelezés jogosultságára vonatkozó szabályoknak,
az építés-felügyeleti tevékenységről, építés-felügyeleti ellenőrzési eljárásról szóló rendelet szabályai
szerint.
4.7. Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti munkák során meglévő illetve előkerülő természeti,
kulturális örökségi, és építészeti értékek megóvni, megőrizni.
4.8. Vállalakozó kijelenti Megrendelő felé, hogy a munkaterület megfelelő a beruházás
megvalósítására és Vállalkozó képes a Munka határidőn belül és jelen szerződésben rögzített áron
történő elvégzésére.
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4.9. A munkaterület elzárásáról, védelméről és őrzéséről a Vállalkozó gondoskodik saját költségére,
és a kivitelezés ideje alatt mindvégig a Vállalkozó feladata azoknak a hatósági előírásoknak a
betartása, amelyek a megbízás tárgyát képező munkavégzéshez kapcsolódnak.
4.10. A munkaterület átadásától kezdődően a kizárólagosan használt munkaterületen a Vállalkozó
köteles gondoskodni a munkavédelmi előírások megtartásáról, továbbá az építési területen kívül
lévő, azzal határos területek állagának megóvásáról. Vállalkozó köteles az általa igénybe vett
munkaerő részére munkavédelmi oktatást tartani, arról jegyzőkönyvet felvenni, és a felvett
jegyzőkönyveket Megrendelő részére bemutatni a felvételtől számított 8 napon belül másolatban
átadni.
4.11. Vállalkozó az eltakarásra kerülő szerkezeteket köteles eltakarás előtt a Megrendelőnek
bemutatni és dokumentálni.
4.12. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák átvételét követően az ideiglenes és mellék
létesítmények megszüntetésére, a munkaterület kitakarítására, a munkaterületről való levonulásra.
4.13. Jelen szerződés abban az esetben tekintendő Vállalkozó által teljesítettnek, amennyiben
Vállalkozó hiánytalanul elvégezte a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
munkákat, és a jelen szerződés 7. pontja szerinti záró műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult.
5. Teljesítési határidők
5.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a munkaterületet Megrendelő legkésőbb jelen szerződés aláírását
követő 5 munkanapon napon belül adja át Vállalkozónak. A munkaterület átadásáról felek
jegyzőkönyvet vesznek fel.
5.2. Vállalkozó a munkaterület átadását követő 10 munkanapon belül köteles felvonulni a
munkaterületre.
5.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák végleges átadásának határideje: 2017.
október 31. - ……(kedvezőbb teljesítési idő naptári napban megadva, értékelési szempont), azaz …….

6. A teljesítés igazolása
6.1. A Vállalkozó által a jelen szerződés 2. pontjában foglalt feladatainak teljesítésének igazolása az
ütemtervnek megfelelően teljesítési igazolással történik a jelen szerződésben foglaltak figyelembe
vételével.
6.2. Az elvégzett munka befejezését követően a Vállalkozó a teljesítést az építési naplóban készre
jelenti. A készre jelentéstől számított 3 napon belül Megrendelő műszaki ellenőre köteles ellenőrizni
a teljesítést.
6.3. Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 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-
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átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
6.4. A teljesítési igazolásról szóló jegyzőkönyv alapján a Vállalkozó jogosult a számla benyújtására. A
teljesítés és az ahhoz kapcsolódó számlázás a jelen szerződésben rögzített ütemezésnek felel meg.
7. Záró műszaki átadás-átvétel
7.1. Azt követően, hogy minden szakasz készre jelentése megtörtént, tizenöt (15) napon belül
Megrendelő és Vállalkozó a Megrendelő műszaki ellenőrével együtt elvégzi az épület műszaki
ellenőrzését (továbbiakban műszaki ellenőrzés).
7.2. A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha Vállalkozó a megfelelő minőségi és egyéb
bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségi bizonylatokat, a járda megfelelőségét tanúsító
nyilatkozatokat, vizsgálati eredményeket, kimutatásokat, igazolásokat, szükség esetén a
közműszolgáltatói, szakhatósági nyilatkozatokat és hozzájárulásokat, a Megfelelőségi Nyilatkozatot is
magában foglaló Átadási dokumentációt Megrendelő részére 3 papíralapú példányban és 3
példányban digitálisan az átadás-átvételi eljárást megelőzően legalább 5 nappal korábban átadta.
7.3. Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán igazolnia kell azt, hogy jelen
szerződésben és a Műszaki dokumentációban előírt és a vonatkozó jogszabályok szerint
meghatározott előírásokat teljesítette és az egyéb dokumentumokban foglaltaknak eleget tett. Az e
pont szerint szükséges igazolások, nyilatkozatok az Átadási dokumentáció részét képezik.
7.4. A járdának a műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet Vállalkozó, Megrendelő
és Megrendelő műszaki ellenőre ír alá (továbbiakban ellenőrzési jegyzőkönyv).
7.5. Megrendelő csak olyan minőségű teljesítést vesz át, ami rendeltetésszerű használatra és
üzemeltetésre alkalmas. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg kisebb jelentőségű, a
rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba miatt. Vállalkozó azonban ebben az esetben sem
mentesül a kijavítás kötelezettsége alól.
7.6. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kivitelezési véghatáridőt akkor teljesíti, ha a megadott
határidőig a jelen szerződés szerinti kivitelezési feladatok hibátlan és maradéktalan teljesítése, illetve
készre jelentése megtörtént feltéve, ha Megrendelő az építési munkát utóbb átvette vagy – hibás
teljesítésre figyelemmel - nem vette át, de a hibák kijavítására a kivitelezési véghatáridőn belül került
sor.
7.7. Amennyiben szükséges, a műszaki átadás-átvételi eljárás során Megrendelő a jelen
szerződésben meghatározott bontási és kivitelezés munkák összes be nem fejezett részéről és
hibájáról hibajegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn, de
legkésőbb 15 napon belül a jegyzékben szereplő hibákat megszünteti és a teljesítést ismételten
készre jelenti. Megrendelő ettől Vállalkozó részére kedvezőbb határidőt is meghatározhat. Az
ismételt készre jelentést követően a jelen szerződés fenti rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
7.8. Amennyiben olyan hibák vagy be nem fejezett munkák találhatók, amelyek bármely okból
megakadályozzák az üzembe helyezést (továbbiakban jelentős hibák) Vállalkozó vállalja, hogy
megszünteti ezeket a jelentős hibákat és felkéri a Megrendelőt és Megrendelő műszaki ellenőrét egy
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újabb műszaki ellenőrzésre, amelyről szintén ellenőrzési jegyzőkönyv készül. Ez a folyamat addig
ismétlődik, ameddig az ellenőrzési jegyzőkönyv a jelentős hibáktól mentes nem lesz.
7.9. Amennyiben az ellenőrzési jegyzőkönyv nem tartalmaz jelentős hibákat, Vállalkozó, Megrendelő
és Megrendelő műszaki ellenőre jegyzőkönyvet ír a járda állapotáról és aláírják azt (továbbiakban
átvételi igazolás).
7.10. Az átvételi igazolásban rögzített hibákat és be nem fejezett munkát (azaz azokat a hibákat
és/vagy be nem fejezett munkákat, amelyek nem rendelkeznek a jelentős hibák jellegzetességeivel)
Vállalkozó megszünteti az átvételi igazolásban rögzített határidőben. Az átvételi igazolás elkészítését
követően Vállalkozó átadja a járdát Megrendelőnek és Megrendelő átveszi azt. A járdának a
Megrendelőnek történő átadását nevezzük "Átadásnak" és azt az időpontot, amikor az megtörténik,
"Átadási időpontnak".
7.11. A jelen szerződés szerinti részteljesítések hiánytalan és hibátlan, szerződésszerű teljesítése
esetén szerződő felek részteljesítési jegyzőkönyvet vesznek fel.
8. A Vállalkozó díjazása, pénzügyi teljesítés
8.1. A jelen szereződés 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékét a felek mindösszesen:
nettó ………………-Ft (nyertes ajánlat szerint) azaz ……………… Ft (nyertes ajánlat szerint) + ÁFA
összegben határozzák meg.
8.2. A vállalkozói díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon költséget és díjat, ami a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet (ajánlat) szerinti költségvetés
tartalmaz, azaz a jelen szerződés és a dokumentáció szerint elvégzendő munkák teljes költségét,
valamint minden, a szerződés aláírásának időpontjában érvényes illetéket és egyéb költséget, ami a
jelen szerződés szerinti munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, működésre kész és szakszerű
kivitelezéséhez szükséges, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem
élhet. A Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjat a munka és a helyszín ismeretében, továbbá az
árazatlan költségvetési kiírás alapján adta meg.
8.3. A költségvetés tételeihez megadott egységdíjak magukban foglalják a jelen szerződésben és
mellékleteiben meghatározott munkák előírt minőségben történő megvalósításához szükséges
valamennyi költséget, a költségvetésben különösen, de nem kizárólagosan, az alábbiakban felsorolt
járulékos tevékenységek költségeit is:
a. részletes számlázási és műszaki ütemterv készítése
b. a kitűzési munkák,
c. a szakfelügyeletek biztosítása, (valamint szakértő és átépítés költsége, ha felmerül.)
d. anyagbeszerzés,
e. szállítás, deponálás, lerakóhelyi költségek,
f. bér és járulékai,
g. valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartása, használata és javítása,
h. különleges körülmények, akadályoztatás,
i. jótállás, szavatosság,
j. helyszíni adottságok és körülmények miatti egyéb költségek,
k. a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb
kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel (pld.
forgalomterelési, útvonal, munkakezdési stb.) kapcsolatos eljárások,
l. segédszerkezetek, gyártás, szerelés, bontás,
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m. ideiglenes melléklétesítmények elkészítési, fenntartási, üzemeltetési és bontási
költségei,
n. szállítási útvonalak (kialakítás, helyreállítás),
o. pénzügyi műveletek,
p. a munkaterület napi takarítása, hulladék rendszeres eltávolítása,
q. az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja,
r. az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a
mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési
költségek,
s. az esetleges próbaterhelési költségek,
t. a felelősségbiztosítás költsége,
u. a létesítmény munkába nem vett területeinek folyamatos működőképességét
biztosító berendezések, kiváltások stb. kiépítésének költsége,
v. az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz szükséges járulékos költségek.
8.4. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével
rendelkezik: önkormányzati tulajdonú utak felújítása esetében BMÖGF/188-64/2015. iktatószámú
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pont
szerinti adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésére vonatkozó
támogatás. A támogatás intenzitása: 100,000000%
8.5. A Vállalkozó feladatai elvégzése folyamán a jelen pontban foglaltak szerinti feltételek teljesülése
esetén, az ütemterv szerint az alábbi teljesítésarányos szakaszszámlákat nyújthat be. 1.
előlegbekérő, 1. részszámla: 50%- os műszaki készültségnél, végszámla: 100%- os műszaki
készültségnél. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. Az előlegre vonatkozóan a Kbt. 135. § (7)
bekezdésében az irányadóak, továbbá a szerződéskötést követő 15 naptári napon belül nyújtható be.
8.6. A műszaki készültséget a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr teljesítési igazolással
igazolja, az Ütemterv szerint.
8.7. A számla kiállításánál a hatályos ÁFA tv. rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az ÁFA tv. 142. §
(1) b) pontja jelen szerződésben nem alkalmazandó.
8.8. A Vállalkozói és alvállalkozói díjat a Kbt. 135. § (3) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével,
Megrendelő banki átutalással teljesíti Vállalkozó, és alvállalkozói számláján megjelölt
bankszámlaszámra, 30 napos fizetési határidővel.
8.9. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-lb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
8.10. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az Art. 36/A.§ szakaszának rendelkezéseit jelen
szerződésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelőt nem terheli a visszatartási
kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg Megrendelőnek nem keletkezik az
Art. 36/A.§ szerinti egyetemleges felelőssége.
9. Költségek viselése
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9.1. A kivitelezési munkák alatt és azzal összefüggésben keletkezett közüzemi díjak (víz, csatorna,
elektromos áram) Vállalkozót terhelik.
10. Késedelmes teljesítés
10.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a végteljesítési határidő
betartásáért, annak megszegése esetén Vállalkozó a vállalkozói átalánydíj nettó összege után
0,5%/nap késedelmi kötbért köteles fizetni minden késedelemmel érintett nap után azzal, hogy a
késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a vállalt nettó vállalkozói díj számított
összegének 20%-át.
10.2. A Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és
kártérítést követelhet.
10.3. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerzősében foglalt munkákat 30 nap késedelmen túlmenően
sem tudja befejezni, úgy a Megrendelőnek jogában áll a munkát harmadik féllel befejezni.
10.4. Vállalkozó teljesítése nem tekintendő késedelmesnek, ha azt elkerülhetetlen vagy váratlan
körülmények vagy az alábbi tények okozzák:
a) Megrendelő együttműködésének hiánya;
b) Megrendelő részéről áruk és/vagy szolgáltatások és/vagy dokumentumok és/vagy információ
biztosításának késedelme;
c) Munkaterületre való belépés megtagadása;
10.5. A számla késedelmes teljesítése
10.5.1. A számla késedelmes kiegyenlítése esetére a szerződő felek késedelmi kamatként az irányadó
Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésében állapodnak meg.
10.5.2. A Vállalkozó által esetlegesen hibásan, vagy szabálytalanul összeállított számla késedelmes
kiegyenlítéséből eredő kárért Megrendelő nem felel, és késedelmi kamat sem terheli. A számla
benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, melytől Megrendelő
fizetési kötelezettsége fennáll.
11. Pótmunkára, többletmunkára vonatkozó rendelkezések
11.1. Többletmunka
11.1.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a 2. számú melléklethez tartozó kiviteli tervdokumentáció nem
tartalmaz a jelen szerződés tartalmát képező,de a vállalkozási díj meghatározásánál figyelembe nem
vett olyan munkát, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra nem alkalmas (többletmunka),
azaz a vállalkozási díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre,
melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorolt, és amelynek szükségesek a jelen szerződésben
meghatározott munkák szakszerű és komplett első osztályú megvalósításához, beleértve az összes
járulékos és mellékmunkák elvégzését, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.
11.2. Pótmunka
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11.2.1. Megrendelő kijelenti, hogy a létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges, a jelen
szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő munkákat (pótmunka) kizárólag jelen
szerződés hatályán kívül, a Kbt.-ben meghatározott eljárásrend alkalmazásával rendelhet meg.

12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
12.1. Vállalkozó feltétlen garanciát vállal azért, hogy ezen szerződésben előírt módon és határidők
szerint teljesít. Vállalkozó jótáll valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben
meghatározott paraméter és műszaki adat eléréséért, valamint azért, hogy az általa létrehozott
létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele
szempontjából az érvényes Magyar Szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél
elérését maradéktalanul biztosítja, beleértve a kötelező alkalmassági időket is. Vállalkozó biztosítja
továbbá a munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.
A Vállalkozó garantálja, hogy a vállalkozás tárgyának megvalósítása során, az alkalmazott és
felhasznált terveket is beleértve – alvállalkozókra és beszállítókra is kiterjedve – idegen
tulajdonjogokat, vagy harmadik fél jogait nem sérti.
12.2. A jótállási időszak kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel napja, amely megegyezik az átadásátvételi jegyzőkönyv dátumával. Vállalkozó az általa elvégzett kivitelezési munkák és beépített
anyagok vonatkozásában 36 hónap jótállást vállal.
12.3. Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy rendeltetésellenes
használat következménye, illetőleg a hiba, rongálás miatt következett be.
12.4. Megrendelő köteles Vállalkozóval a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat,
illetve kifogásait haladéktalanul és utólag is igazolható formában közölni. Vállalkozó nem felelős azon
károkért, amelyek a késedelmes közlés eredményeként következtek be.
12.6. Amennyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem vagy nem időben teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, Megrendelő jogosult a hibákat,
hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni.
12.7. Vállalkozó a jótállási idő lejártát követően szavatossági felelősséggel tartozik a létrehozott
illetve beépített anyagok kötelező alkalmassági ideje alatt. Vállalkozó által létrehozott, illetve
beépített anyagok kötelező alkalmassági idejére külön jogszabály vonatkozik.
12.8. A jelen szerződésben meghatározott késedelmi kötbéren túl Vállalkozó nem teljesítés esetére
köteles a jelen szerződés 7.11. pontjában meghatározott vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.
12.9. Vállalkozó kijelenti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően rendelkezik az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában elírtak
alapján a tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő)
felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly módon, hogy
az alábbi paramétereknek megfeleljen: kártérítés összege legalább a vállalási ár 10%-nak megfelelő
forint összeg káreseményenként és legalább vállalási ár 20%-nak megfelelő forint összeg évente.
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12.9.1. Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő
minden olyan kárra és követelésre is, amely harmadik személynek Vállalkozó által okozott személyi
sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkeznek.
12.9.2. Vállalkozó vállalja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen
másolatot küld a Megrendelő részére.
12.9.3. Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstől való elállásra akkor, vagy azt felmondhatja, ha
Vállalkozó az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási
szerződés megszűnik, vagy Kivitelező a biztosítási szerződést jelen szerződés időtartama alatt
megszünteti. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti bármely számla kiállításának
feltétele, hogy a felelősségbiztosítás fennállását Vállalkozó a számla kiállításával egyidejűleg
Megrendelőnek megfelelően igazolja.
12.9.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű
káreseményt haladéktalanul bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében
történő mielőbbi szakszerű eljárás lefolytatásának előmozdítására. A bejelentés elmulasztásából
eredő következmények a Vállalkozó terhére esnek.
12.9.5. A felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény
következtében kártérítést kap, úgy Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a kár - meg nem térült
részének - megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.
12.10. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jótállási időre biztosítékként a szerződés
teljes nettó ellenértékének 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot nyújt Megrendelő részére a
sikeres végleges műszaki átadás-átvételt követő 3 munkanapon belül. A jótállási idő leteltét
követően Megrendelő köteles a biztosíték összegét visszafizetni illetve felszabadítani Vállalkozó
részére.
12.10.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítési jegyzőkönyv aláírásáig köteles a jelen szerződés pontjában
foglalt jótállási időtartam lejártát követő 60 napig érvényes, a jelen szerződésnek megfelelő, a Ptk.
6:436. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételeken kívül további feltétel és
korlátozás nélküli, visszavonhatatlan jótállási biztosítékot nyújtani Megrendelő részére és javára
annak fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással), vagy bank vagy biztosító által vállalt
garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában (továbbiakban jótállási biztosíték).
12.10.2. A jótállási biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy késedelmes
teljesítését, illetve nem megfelelő jótállási biztosíték nyújtását a szerződő felek olyan súlyos
szerződésszegésnek tekintik, hogy ez önmagában megalapozza Megrendelő jogosultságát a
teljesítési biztosíték igénybevételére. A jótállási biztosíték nem mentesíti Kivitelezőt a nem
szerződésszerű teljesítésből eredő - a jótállási biztosíték mértékét meghaladó - megrendelői
követelések teljesítése alól.
12.10.3. A fentieken túlmenően a jótállási biztosítéknak, amennyiben azt Vállalkozó bank vagy
biztosító által vállalt garancia formájában nyújtja, korlátozás nélkülinek és visszavonhatatlannak kell
lennie és tartalmaznia kell azt, hogy a bank vagy biztosító kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első
írásbeli felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül
hagyva, legfeljebb 5 banki napon belül kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget – a Ptk. 6:436.
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§-ának (1) és (2) bekezdésein túlmenően – a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító
társaság saját kötelezettsége alapján.
12.10.4. A fentieken túlmenően a jótállási biztosítéknak, amennyiben azt Vállalkozó biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kötelezettségvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában
nyújtja, tartalmaznia kell azt, hogy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első
írásbeli felszólítására a megjelölt összeget kezesként kifizeti.
12.10.5. Amennyiben Megrendelő a jótállási biztosítékot a jelen szerződés alapján érvényesítette,
Vállalkozó – Megrendelő írásbeli felszólításától számított 8 napon belül – köteles a jótállási
biztosítéknak a meghatározott mértékig történő visszapótlására. A visszapótlás bármilyen okból
történő elmulasztását a szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik.
12.10.6. A Vállalkozó a jótállási biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének akként is eleget
tehet, hogy a jóteljesítési biztosítékot akként terjeszti ki, illetve hosszabbítja meg, hogy az
megfeleljen a jelen pont szerinti rendelkezéseknek.
12.10.7. Vállalkozó – figyelemmel a Kbt. 134. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra – az jótállási
biztosítékok egyes formáiról a másikra áttérhet azzal a feltétellel, hogy a jótállási biztosítéknak a
jelen szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia. Kivitelező ezen összegeket átutalás útján is jogosult a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
12.11. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként a szerződés teljes nettó ellenértékének 2,5 %-át kötik ki (továbbiakban
jóteljesítési biztosíték).
12.11.1. A Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani
legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésnek mindenben
megfelelő jóteljesítési biztosítékokat a jelen pontban megállapított határidőben nem adja át
Megrendelő részére, vagy azt nem a szerződésnek megfelelő tartalommal vagy formában adja át, ezt
felek súlyos szerződésszegésnek tekintik. Amennyiben a szerződés ezen ok miatt szűnik meg,
Megrendelő a közbeszerzési és egyéb polgári jogi jogkövetkezmények mellett a jelen szerződés
szerinti meghiúsulási kötbérre is jogosulttá válik.
12.11.2. A jóteljesítési teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha
a) az áfa összegét nem tartalmazó vállalkozói díj legalább 2,5 %-ára vonatkozik,
b) bank vagy biztosító társaság részéről szabályszerűen kerül kiállításra,
c) megfelel valamennyi a jelen szerződésben meghatározott egyéb feltételnek.
12.11.3. A fentieken túlmenően a jóteljesítési biztosítéknak, amennyiben azt Vállalkozó bank vagy
biztosító által vállalt garancia formájában nyújtja, a Ptk. 6:436. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben
meghatározott feltételeken kívül további korlátozás nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie és
tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására,
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, legfeljebb 5
banki napon belül kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget – a Ptk. 6:436. §-ának (1) és (2)
bekezdésein túlmenően – a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító társaság saját
kötelezettsége alapján.
12.11.4. A fentieken túlmenően a jóteljesítési biztosítéknak, amennyiben azt Vállalkozó biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kötelezettségvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában
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nyújtja tartalmaznia kell azt, hogy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első
írásbeli felszólítására a megjelölt összeget kezesként kifizeti.
12.11.5. A jóteljesítési biztosítéknak a műszaki átadás lezárásáig kell rendelkezésre állnia, így
amennyiben Megrendelő a szerződés teljesítése során úgy ítéli meg, hogy az építési-kivitelezési
munkák elvégzésére a teljesítési biztosíték érvényességi időtartama alatt nem kerül sor, akkor
Vállalkozó a jóteljesítési biztosíték érvényességét köteles saját költségére Megrendelő által
meghatározott ésszerű időpontig - a felszólítástól számított 15 napon belül - meghosszabbítani. A
meghosszabbítás bármilyen okból történő elmulasztását a szerződő felek súlyos szerződésszegésnek
tekintik.
12.11.6. Megrendelő a jóteljesítési biztosíték terhére annak érvényességi időtartama alatt saját
maga is elvégezheti, illetőleg harmadik személlyel elvégeztetheti azokat a – szerződés teljesítéséhez
szükséges – munkákat, amelyek az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében azonnali
beavatkozást igényelnek, vagy amelyeket Vállalkozó írásbeli felszólítás ellenére a megadott
határidőn, de legkésőbb 15 napon belül nem végez el.
12.11.7. A jóteljesítési biztosíték érvényességi határidején belül Vállalkozónak bármilyen mulasztása
vagy szerződésszegése önmagában megalapítja a jogot arra, hogy Megrendelő a jóteljesítési
biztosítéknak a mulasztással vagy szerződésszegéssel arányos részét lehívja. A jóteljesítési biztosíték
nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő – a jóteljesítési biztosíték mértékét
meghaladó – megrendelői követelések teljesítése alól.
12.11.8. Amennyiben Megrendelő a jóteljesítési biztosítékot a jelen szerződés alapján
érvényesítette, Vállalkozó – Megrendelő írásbeli felszólításától számított 8 napon belül – köteles a
teljesítési biztosítéknak a pontban meghatározott mértékig történő visszapótlására. A visszapótlás
bármilyen okból történő elmulasztását a szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik.
12.11.9. Vállalkozó – figyelemmel a Kbt. 134. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra – a teljesítési
biztosítékok egyes formáiról a másikra áttérhet azzal a feltétellel, hogy a teljesítési biztosítéknak a
jelen szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia.
12.11.10. A jelen pont szerinti biztosíték nyújtását igazoló okirat jelen szerződés 4. számú melléklete.
12.12. A jelen szerződés 12.9.1- 12.10.1 pontjaiban meghatározott biztosítékok Vállalkozó választása
szerint bármelyik, a Kbt. 134. (6) a) pontjában meghatározott formában és módon nyújthatóak.
13. A Felek együttműködése
13.1. A Felek közötti kommunikáció minden lehetséges esetben kötelezően írásban történik.
13.2. A szerződő Felek az egymással való kapcsolattartáshoz felelős személyeket jelölnek ki.
13.3. A Vállalkozó kapcsolattartója:
Név: ……..
Beosztás: …………..
Telefon: ……..
e-mail: ……..
13.4. Felelős műszaki vezető (Vállalkozó tölti ki)
Név: . ……..
Beosztás:
26

Telefon: ……..

e-mail: ……..

13.5. A Megrendelő kapcsolattartója:
Név: ……..
Beosztás: ……..
Telefon: ……..
e-mail: ……..
13.6. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására feljogosított műszaki ellenőr:
Név: ……..
Beosztás:
Telefon: ……..
e-mail:
13.7. Kapcsolattartás módja: a Megrendelő és a Vállalkozó között a kapcsolattartás írásban történik:
levél vagy e-mail útján. Ebben a körben a felek egymás közötti viszonyukban a szerződés
teljesítésével kapcsolatban írásbeli formának elfogadják az egyik fél által a másik félhez, valamint az
egyik fél által a másik félnek a jelen szerződésben meghatározott elektronikus levél címéről a másik
félnek a jelen szerződésben meghatározott elektronikus levél címére küldött, a küldő fél
kapcsolattartója nevével jegyzett és legalább e-mailben visszaigazolt elektronikus levelét is. A felek
megállapodnak abban, hogy egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely általa, vagy e-mail címéről
küldött elektronikus levél nem az arra jogosulttól származik.
13.8. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében képviselőik útján heti
rendszerességgel egyeztetetéseket tartanak. Az egyeztetésről emlékeztetőt vesznek fel, melyet a
jelenlévők aláírnak. Az így felvett emlékeztető megfelel a jelen szerződésben meghatározott
írásbeliség követelményének.
13.9. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kapcsolattartóik személyében bekövetkező
változásról haladéktalanul írásban tájékoztatják a másik felet. A tájékoztatás elmaradásából
származó következményeket a tájékoztatást elmulasztó fél viseli. A kapcsolattartásra kijelölt
személyekben és elérhetőségében történt változás esetén a szerződés módosítására nincs szükség.
13.10. A felek megállapodnak abban, hogy az építési munkák végzését – a Vállalkozó akadályoztatása
nélkül – a Megrendelő, vagy az általa megbízott műszaki ellenőr, vagy egyéb meghatalmazottja
bármikor ellenőrizheti. Vállalkozó köteles lehetővé tenni, hogy munkaidőben az illetékes és
hatáskörrel rendelkező hatóságok képviselői is bármikor ellenőrizhessék.
13.11. A Vállalkozó a munka ütemezésénél köteles a Megrendelő utasításait figyelembe venni.
Köteles továbbá biztosítani a Megrendelő számára, hogy a munkák bármely részét megvizsgálja és
lemérje.
13.12. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó körülményekről a Megrendelőt
haladéktalanul tájékoztatni.
14. A szerződés módosítása
14.1. Jelen szerződés módosítására a Kbt. 141.§-ában foglaltak az irányadók.
15. Záró rendelkezések
15.1. Vállalkozó köteles a munkaterületet és a közterületet tisztán tartani és gondoskodni az általa
okozott hulladék és törmelék saját költségén történő eltakarításáról.
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15.2. A járda kivitelezése során a járda mellett jelentkező károk észlelése esetén Vállalkozó köteles
haladéktalanul a szükséges intézkedéseket megtenni, valamint Megrendelőt ezekről értesíteni, a
Vállalkozó tevékenységéből fakadó károk helyreállítására és megtérítésére Vállalkozó köteles.
15.3. Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, illetve az
egyéb szennyeződésektől való mentesítésekre vonatkozó előírásokat betartani.
15.4. Ha a Vállalkozó, vagy valamely alkalmazottja gondatlanságából kár keletkezik, a Vállalkozó
köteles azt megtéríteni, vagy saját költségén kijavítani a kár elszenvedőjének.
15.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal a vonatkozó tűzvédelmi, munkaegészségügyi és higiéniai
szabályok betartására.
15.6. A Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget és az ezzel járó költségeket a teljes személyzete
higiéniai, biztonsági és munkavédelmi feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért. A
Vállalkozó minden körülmények között garanciát vállal az általa foglalkoztatott minden személyért –
a munkaügyi, munkavállalási, és munkaegészségügyi előírások kapcsán – a Megrendelővel és
valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses tevékenységben az általa
foglalkoztatott minden személy munkaügyi, munkavállalási és munkaegészségügyi előírásokkal
kapcsolatos engedélyeztetését és ügyintézését a mindenkori hatósági előírások szerint végzi, az ezzel
kapcsolatos előírások betartása, betartatása a Vállalkozó feladatai közé tartozik, és kijelentik, hogy a
Megrendelőt ez irányú felelősség nem terheli.
15.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon -, ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
15.8. A 15.7. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
15.9. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül jogosult a Megrendelő által
biztosított terveknek az általa jelen szerződés szerint elvégzendő kivitelezési feladathoz szükséges
továbbtervezésére, átdolgozására.
15.10. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal
együtt teljes körűen megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen
aláírásával jogilag kötelezőnek ismeri el.
15.11. Vállalkozó kijelenti, hogy az építési-kivitelezési munkák megvalósításához kapcsolódó –
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott – dokumentumokat megismerte, ezeket a teljesítés
tekintetében megfelelőnek találta.
15.12. Vállalkozó kijelenti, hogy a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem
tartja értelmetlennek vagy kétértelműnek.
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15.13. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírása előtt valamennyi helyi adottságot,
körülményt, árképző tényezőt megvizsgált, az evvel kapcsolatos észrevételeit Megrendelővel írásban
közölte, és az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott.
15.14. Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő a munka megkezdéséhez szükséges nyilatkozatokat
rendelkezésre bocsátotta.
15.15. Szerződő felek rögzítik, hogy szerződés és annak mellékletei, valamint a jelen szerződés 2.
pontjában hivatkozott eljárás dokumentációi együttesen tartalmazzák a felek megállapodását,
együttesen érvényesek. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei, azzal
hogy a jelen szerződés és annak mellékletei közötti ellentmondás esetén jelen szerződés
rendelkezései irányadóak.
15.16. Jelen szerződés egyes részei közötti ellentmondások esetén a Vállalkozó és a Megrendelő
megtesz minden szükséges lépést az ellentmondó pontokra vonatkozó megállapodás érdekében.
Ebben az esetben a megállapodáshoz felhasznált összes dokumentum írásos formában áll majd
rendelkezésre.
15.17. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a
közbeszerzésekről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint az építésügyre vonatkozó
egyéb jogszabályok az irányadóak.
A felek ezen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.
……………, 2017. …………………
……………………………..
Megrendelő P.H.

…………………………..
Vállalkozó
P.H.
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (szerződéses feltételek)
2. részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer felújítása
Hajmáskér Község Önkormányzata
(képviseli: Köbli Miklós polgármester, székhely: 8192
Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. , adószám: ; bankszámlaszám: , Azonosító szám (törzs-szám): ),
(továbbiakban mint "Megrendelő")
és
……………………
(székhely:
……………...,
cégjegyzékszám:
..........................,
adószám:
...................................., MKIK nyilvántartási szám: képv: …………………..)
(továbbiakban mint "Vállalkozó")
együttesen felek vagy Szerződő felek között az alábbi feltételekkel:

I. Szerződő felek képviselői mindenekelőtt kijelentik, hogy ezen vállalkozási szerződés (továbbiakban
szerződés) megkötése során jogosultak eljárni, rendelkeznek minden olyan képviseleti
jogosultsággal, amely őket e szerződés aláírására teljes jogkörrel feljogosítja. A szerződő felek aláírási
jogosultságát igazoló okiratok ezen szerződés 1. számú mellékletét képezik.
1. Előzmények
Megrendelő a 2. részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer felújítása tárgyban a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján, a nemzeti értékhatárokat elérő, a Kbt.
115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárást indított (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), amely
eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő a Kbt. alapján köti meg a jelen szerződést.
2. A szerződés tárgya:
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott, a 2.
részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer felújítása kivitelezését, jelen szerződés 2. számú
mellékletét képező műszaki dokumentációban (továbbiakban Műszaki dokumentáció)
meghatározott, kivitelezési munkák elvégzését, és a hatályos építésügyi jogszabályok által előírt a
jelen szerződésben meghatározott határidőknek megfelelően, a jelen szerződés 7.11. pontjában írt
díjazás fejében a jelen szerződésben és a közbeszerzési eljárás során megismert eljárást megindító
felhívás és közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételek szerint.
2.1.1. Kivitelezési munkák
2.1.1.1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Vállalkozó megvalósítja Műszaki dokumentációban
meghatározott műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkákat (továbbiakban kivitelezési munkák).
2.1.1.2. Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezés nem építési engedély köteles.
2.2. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte a műszaki dokumentáció részeként rendelkezésére
bocsátott tervek és egyéb dokumentumok tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű
megvalósítására tett ajánlatot. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés 11.1 pontjában
meghatározott többletmunka kockázatát magára vállalja, azokat köteles külön térítés nélkül
elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozási díj a jelen szerződés 7.11.
pontjában foglaltak szerint átalányáron került meghatározásra.
2.2.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az átadott a Műszaki dokumentációhoz tartozó
terveken kívül a létesítményre vonatkozó további tervet már nem ad át. Megrendelő fenntartja
magának a jogot, hogy az átadott, Műszaki dokumentációhoz tartozó terveket és egyéb
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dokumentumokat módosítsa. Vállalkozó a teljesítés során köteles a módosított tervek szerint
teljesíteni, a módosításból fakadóan nem jogosult a vállalkozói díj emelésére vagy költségtérítésre,
feltéve, ha a tervmódosítás a Vállalkozó ajánlatát képező árazott költségvetés tartalmát nem
befolyásolja.
2.2.2. Amennyiben a Műszaki dokumentációhoz tartozó tervek és egyéb dokumentumok
módosítása befolyásolja az árazott költségvetést azáltal, hogy a módosításból fakadóan
Vállalkozónak az ajánlattételkor előre nem kalkulált és kalkulálható költségei keletkeznek, akkor
erről Vállalkozó 5 napon belül, írásban köteles Megrendelőt értesíteni, és a felek jóhiszemű
tárgyalást folytatnak egymással a kérdés mindkét fél számára megfelelő kezeléséről, figyelemmel a
Kbt. szerződésmódosításra és a kiegészítő beruházásokra vonatkozó rendelkezéseire is.
2.3. Minőségbiztosításra, minőségellenőrzésre vonatkozó rendelkezések
2.3.1. Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a
mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.
2.3.2. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek és az
alkalmazott technológiának meg kell felelniük a vonatkozó közösségi és nemzeti, ágazati
szabványoknak, műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, gyártói műszaki feltételeknek, tervező
által előirányzott paramétereknek.
2.3.3. A fentiek teljesítése érdekében Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket:
2.3.3.1. A felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó
minőségtanúsító okiratokat (Építőipari Műszaki Engedély, Alkalmazási engedély, Megfelelőség
igazolása, stb.) szállítás, beépítés előtt, illetve a technológiai tervjóváhagyás keretében másolatban
átadja Megrendelőnek. A felületet képző anyagokat és látszódó szerkezeteket Vállalkozó köteles
előzetesen a Megrendelőnek, vagy képviselőjének bemutatni és azt az építési naplóban – az egyéb
anyagokkal együtt – írásban jóváhagyatni.
2.3.3.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok,
beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.

szakvélemények

és

engedélyek

2.3.3.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak Megrendelő vagy
Megrendelő képviselőjének engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek
minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkák és a kritikus
munkarészek esetén még az eltakarást, illetve beépítést megelőzően a műszaki ellenőrzés
lehetőségét biztosítani, így Vállalkozó köteles az egyes munkarészek eltakarása előtt 3 munkanappal
Megrendelőt vagy műszaki ellenőrét előzetesen írásban értesíteni. Az írásbeli értesítés elmaradása
esetén Megrendelő által esetlegesen kért feltárásokat, illetve helyreállítási munkákat Vállalkozó
köteles saját költségén, az eredeti kivitelezési ütemezést tartva elvégezni. Vállalkozó írásbeli
értesítését követően, Megrendelő vagy képviselője, műszaki ellenőre próbavizsgálat és ellenőrzés
céljából köteles 72 órán belül megtekinteni az eltakarandó, vagy kritikus munkarészt.
2.3.3.4. Vállalkozó felelős műszaki vezetője jelen szerződés szerinti teljesítésének bejelentésekor
Megfelelőségi Nyilatkozatot tesz arról, hogy Vállalkozó teljesítése a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségének megfelel.
2.3.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli.
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2.3.3.6. Vállalkozó a munkavégzés során köteles az állagmegóvásáról saját költségén, szakszerűen
gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó feladata, amelyeket saját költségén
köteles végrehajtani. Amennyiben a rongálást az építési munkaterületen tevékenykedő másik
vállalkozó okozta, az okozott kárt a károkozó vállalkozó köteles megtérítenie, az okozott kárról
Vállalkozó és a károkozó vállalkozó a helyszínen jegyzőkönyvet köteles felvenni. Felek kijelentik, hogy
Megrendelőt az építési munkaterületen tevékenykedő másik Vállalkozó által okozott kárért
semmilyen felelősség nem terheli.
2.3.3.7. Vállalkozó az építési-kivitelezési munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak (különösen
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek) megfelelően
építési naplót, ha ezt jogszabály kötelezővé teszi, elektronikus építési naplót nyit, s azt folyamatosan
vezeti. Az építési naplóba történő bejegyzésre Vállalkozó képviseletében a jelen szerződés szerinti
felelős műszaki vezetők, Megrendelő, Megrendelő képviseletében bejelentett műszaki ellenőrök,
valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben
meghatározott személyek jogosultak, amely bejegyzés azonban nem eredményezheti a jelen
szerződés módosítását.
2.4. Vállalkozó vállalja, hogy a műszaki és számlázási ütemtervet (továbbiakban Ütemterv) a
Megrendelő által átadott minta alapján jelen szerződés aláírását követő 10 napon belül, kidolgozza
és jóváhagyás céljából Megrendelőnek átadja. Megrendelő az ütemtervet az átvételtől számított 10
napon belül felülvizsgálja és szükség esetén kijavítás, vagy módosítás céljából visszaküldi
Vállalkozónak. Vállalkozó Megrendelő által javasolt módosításokkal kiegészített Ütemtervet 5 napon
belül köteles átadni Megrendelő részére.
2.4.1. A felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó az előző pont szerinti bármely
kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy Vállalkozó a késedelem időtartamára a jelen
szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben
Vállalkozó az előző pont szerinti bármely kötelezettségének teljesítésével 10 napot meghaladó
késedelembe esik, úgy azt a felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, amelyre alapítva
Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és Vállalkozó ez esetben a
jelen szerződés pontjában meghatározott mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
2.4.2. Vállalkozó az építési-kivitelezési munkáknak megfelelően köteles az Ütemtervet folyamatosan
aktualizálni és erről köteles Megrendelőnek a jelen pontban írt feltételek szerinti írásos jóváhagyását
kérni. Az ütemtervek aktualizálása az ajánlatban vállalt és jelen szerződésben rögzített határidők
módosulását nem eredményezheti szerződésmódosítás hiányában.
2.4.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt építési-kivitelezési
munkákat jelen szerződés az Ütemterv szerint végzi.
3. Alvállalkozók és teljesítési segédek
3.1. Vállalkozó a Kbt.-ben foglalt szabályok alapján jogosult alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó a
jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a jogosulatlan igénybe
vétel nélkül nem következett volna be.
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3.2. Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési
napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § foglaltaknak megfelelő
alvállalkozó vesz részt.
3.3. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az az alvállalkozó, akinek korábbi teljesítéseit a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel a Vállalkozó teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben a Megrendelőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan a Vállalkozó
alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
3.4. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(továbbiakban Art.) 36/A szakasza alapján a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a Vállalkozó
és az alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval
szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött alvállalkozási szerződések alapján történő, a
havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben
fizethet, ha a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) az
alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
3.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés feltétele és a számlák kifizetésének a feltétele
is a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó
feltételeknek való megfelelésről és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint való megfelelés.
3.6. Az alvállalkozókra vonatkozó kifizetésnél többek között a 322/2015. (X.30.) Kormányrendeletben
foglaltakat is figyelembe kell venni.

4. A szerződés teljesítése
4.1. Jelen szerződést Vállalkozónak, mint a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként
szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
4.2. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és az annak elválaszthatatlan mellékleteiben
foglaltakat, az építési engedélynek, a hatósági előírásoknak a vonatkozó szabványoknak, a
Megrendelő jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott igényeinek, műszaki és
esztétikai követelményeknek megfelelően, kifogástalan minőségben, a hasonló tevékenységet végző
személyektől elvárható, a szakmai követelményeknek maradéktalanul megfelelő legmagasabb szintű
gondossággal, hiba és hiánymentesen, határidőre teljesíteni.
4.3. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat saját költségén a Vállalkozó szerzi be.
4.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles kellő gondosságot fordítani arra, hogy
tevékenységével, a munkaterülettel szomszédos épületek működését, közműveinek folyamatos
üzemelését ne zavarja.
4.5. A Vállalkozó a munkát úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében az
a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem tartalmazó
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szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeit kielégíti. A felhasznált, beépített anyagok
csak első osztályú minőségűek lehetnek. A Vállalkozó a Magyar Szabványnak megfelelő első osztályú
teljesítésre vállal kötelezettséget. A beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatát Vállalkozó köteles
Megrendelőnek átadni. A költségvetésben és a tervekben kiírt anyagoktól eltérő anyagot Vállalkozó
csak a tervezői művezető és a műszaki ellenőr hozzájárulásával építhet be.
4.6. Vállalkozó köteles az építés ideje alatt, az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység
gyakorlásának részletes szakmai szabályairól szóló rendelet és egyéb jogszabályok rendelkezéseit
betartani, ezek alapján építési naplót vezetni és műszaki vezetőt alkalmazni. Vállalkozó kijelenti,
hogy a hivatkozott jogszabályokat ismeri. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az építésügyi szakmai
előírásokat ismeri és közreműködése megfelel a kivitelezés jogosultságára vonatkozó szabályoknak,
az építés-felügyeleti tevékenységről, építés-felügyeleti ellenőrzési eljárásról szóló rendelet szabályai
szerint.
4.7. Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti munkák során meglévő illetve előkerülő természeti,
kulturális örökségi, és építészeti értékek megóvni, megőrizni.
4.8. Vállalakozó kijelenti Megrendelő felé, hogy a munkaterület megfelelő a beruházás
megvalósítására és Vállalkozó képes a Munka határidőn belül és jelen szerződésben rögzített áron
történő elvégzésére.
4.9. A munkaterület elzárásáról, védelméről és őrzéséről a Vállalkozó gondoskodik saját költségére,
és a kivitelezés ideje alatt mindvégig a Vállalkozó feladata azoknak a hatósági előírásoknak a
betartása, amelyek a megbízás tárgyát képező munkavégzéshez kapcsolódnak.
4.10. A munkaterület átadásától kezdődően a kizárólagosan használt munkaterületen a Vállalkozó
köteles gondoskodni a munkavédelmi előírások megtartásáról, továbbá az építési területen kívül
lévő, azzal határos területek állagának megóvásáról. Vállalkozó köteles az általa igénybe vett
munkaerő részére munkavédelmi oktatást tartani, arról jegyzőkönyvet felvenni, és a felvett
jegyzőkönyveket Megrendelő részére bemutatni a felvételtől számított 8 napon belül másolatban
átadni.
4.11. Vállalkozó az eltakarásra kerülő szerkezeteket köteles eltakarás előtt a Megrendelőnek
bemutatni és dokumentálni.
4.12. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák átvételét követően az ideiglenes és mellék
létesítmények megszüntetésére, a munkaterület kitakarítására, a munkaterületről való levonulásra.
4.13. Jelen szerződés abban az esetben tekintendő Vállalkozó által teljesítettnek, amennyiben
Vállalkozó hiánytalanul elvégezte a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
munkákat, és a jelen szerződés 7. pontja szerinti záró műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult.
5. Teljesítési határidők
5.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a munkaterületet Megrendelő legkésőbb jelen szerződés aláírását
követő 5 munkanapon napon belül adja át Vállalkozónak. A munkaterület átadásáról felek
jegyzőkönyvet vesznek fel.
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5.2. Vállalkozó a munkaterület átadását követő 10 munkanapon belül köteles felvonulni a
munkaterületre.
5.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelezési munkák végleges átadásának határideje: 2017.
október 31. - ……(kedvezőbb teljesítési idő naptári napban megadva, értékelési szempont), azaz …….

6. A teljesítés igazolása
6.1. A Vállalkozó által a jelen szerződés 2. pontjában foglalt feladatainak teljesítésének igazolása az
ütemtervnek megfelelően teljesítési igazolással történik a jelen szerződésben foglaltak figyelembe
vételével.
6.2. Az elvégzett munka befejezését követően a Vállalkozó a teljesítést az építési naplóban készre
jelenti. A készre jelentéstől számított 3 napon belül Megrendelő műszaki ellenőre köteles ellenőrizni
a teljesítést.
6.3. Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 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 átadásátvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
6.4. A teljesítési igazolásról szóló jegyzőkönyv alapján a Vállalkozó jogosult a számla benyújtására. A
teljesítés és az ahhoz kapcsolódó számlázás a jelen szerződésben rögzített ütemezésnek felel meg.
7. Záró műszaki átadás-átvétel
7.1. Azt követően, hogy minden szakasz készre jelentése megtörtént, tizenöt (15) napon belül
Megrendelő és Vállalkozó a Megrendelő műszaki ellenőrével együtt elvégzi az épület műszaki
ellenőrzését (továbbiakban műszaki ellenőrzés).
7.2. A műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha Vállalkozó a megfelelő minőségi és egyéb
bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségi bizonylatokat, a járda megfelelőségét tanúsító
nyilatkozatokat, vizsgálati eredményeket, kimutatásokat, igazolásokat, szükség esetén a
közműszolgáltatói, szakhatósági nyilatkozatokat és hozzájárulásokat, a Megfelelőségi Nyilatkozatot is
magában foglaló Átadási dokumentációt Megrendelő részére 3 papíralapú példányban és 3
példányban digitálisan az átadás-átvételi eljárást megelőzően legalább 5 nappal korábban átadta.
7.3. Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán igazolnia kell azt, hogy jelen
szerződésben és a Műszaki dokumentációban előírt és a vonatkozó jogszabályok szerint
meghatározott előírásokat teljesítette és az egyéb dokumentumokban foglaltaknak eleget tett. Az e
pont szerint szükséges igazolások, nyilatkozatok az Átadási dokumentáció részét képezik.
7.4. A járdának a műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet Vállalkozó, Megrendelő
és Megrendelő műszaki ellenőre ír alá (továbbiakban ellenőrzési jegyzőkönyv).
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7.5. Megrendelő csak olyan minőségű teljesítést vesz át, ami rendeltetésszerű használatra és
üzemeltetésre alkalmas. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg kisebb jelentőségű, a
rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba miatt. Vállalkozó azonban ebben az esetben sem
mentesül a kijavítás kötelezettsége alól.
7.6. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kivitelezési véghatáridőt akkor teljesíti, ha a megadott
határidőig a jelen szerződés szerinti kivitelezési feladatok hibátlan és maradéktalan teljesítése, illetve
készre jelentése megtörtént feltéve, ha Megrendelő az építési munkát utóbb átvette vagy – hibás
teljesítésre figyelemmel - nem vette át, de a hibák kijavítására a kivitelezési véghatáridőn belül került
sor.
7.7. Amennyiben szükséges, a műszaki átadás-átvételi eljárás során Megrendelő a jelen
szerződésben meghatározott bontási és kivitelezés munkák összes be nem fejezett részéről és
hibájáról hibajegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn, de
legkésőbb 15 napon belül a jegyzékben szereplő hibákat megszünteti és a teljesítést ismételten
készre jelenti. Megrendelő ettől Vállalkozó részére kedvezőbb határidőt is meghatározhat. Az
ismételt készre jelentést követően a jelen szerződés fenti rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
7.8. Amennyiben olyan hibák vagy be nem fejezett munkák találhatók, amelyek bármely okból
megakadályozzák az üzembe helyezést (továbbiakban jelentős hibák) Vállalkozó vállalja, hogy
megszünteti ezeket a jelentős hibákat és felkéri a Megrendelőt és Megrendelő műszaki ellenőrét egy
újabb műszaki ellenőrzésre, amelyről szintén ellenőrzési jegyzőkönyv készül. Ez a folyamat addig
ismétlődik, ameddig az ellenőrzési jegyzőkönyv a jelentős hibáktól mentes nem lesz.
7.9. Amennyiben az ellenőrzési jegyzőkönyv nem tartalmaz jelentős hibákat, Vállalkozó, Megrendelő
és Megrendelő műszaki ellenőre jegyzőkönyvet ír a járda állapotáról és aláírják azt (továbbiakban
átvételi igazolás).
7.10. Az átvételi igazolásban rögzített hibákat és be nem fejezett munkát (azaz azokat a hibákat
és/vagy be nem fejezett munkákat, amelyek nem rendelkeznek a jelentős hibák jellegzetességeivel)
Vállalkozó megszünteti az átvételi igazolásban rögzített határidőben. Az átvételi igazolás elkészítését
követően Vállalkozó átadja a járdát Megrendelőnek és Megrendelő átveszi azt. A járdának a
Megrendelőnek történő átadását nevezzük "Átadásnak" és azt az időpontot, amikor az megtörténik,
"Átadási időpontnak".
7.11. A jelen szerződés szerinti részteljesítések hiánytalan és hibátlan, szerződésszerű teljesítése
esetén szerződő felek részteljesítési jegyzőkönyvet vesznek fel.
8. A Vállalkozó díjazása, pénzügyi teljesítés
8.1. A jelen szereződés 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékét a felek mindösszesen:
nettó ………………-Ft (nyertes ajánlat szerint) azaz ……………… Ft (nyertes ajánlat szerint) + ÁFA
összegben határozzák meg.
8.2. A vállalkozói díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon költséget és díjat, ami a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képező 3. számú melléklet (ajánlat) szerinti költségvetés
tartalmaz, azaz a jelen szerződés és a dokumentáció szerint elvégzendő munkák teljes költségét,
valamint minden, a szerződés aláírásának időpontjában érvényes illetéket és egyéb költséget, ami a
jelen szerződés szerinti munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, működésre kész és szakszerű
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kivitelezéséhez szükséges, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem
élhet. A Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjat a munka és a helyszín ismeretében, továbbá az
árazatlan költségvetési kiírás alapján adta meg.
8.3. A költségvetés tételeihez megadott egységdíjak magukban foglalják a jelen szerződésben és
mellékleteiben meghatározott munkák előírt minőségben történő megvalósításához szükséges
valamennyi költséget, a költségvetésben különösen, de nem kizárólagosan, az alábbiakban felsorolt
járulékos tevékenységek költségeit is:
a. részletes számlázási és műszaki ütemterv készítése
b. a kitűzési munkák,
c. a szakfelügyeletek biztosítása, (valamint szakértő és átépítés költsége, ha felmerül.)
d. anyagbeszerzés,
e. szállítás, deponálás, lerakóhelyi költségek,
f. bér és járulékai,
g. valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartása, használata és javítása,
h. különleges körülmények, akadályoztatás,
i. jótállás, szavatosság,
j. helyszíni adottságok és körülmények miatti egyéb költségek,
k. a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb
kiviteli, vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel (pld.
forgalomterelési, útvonal, munkakezdési stb.) kapcsolatos eljárások,
l. segédszerkezetek, gyártás, szerelés, bontás,
m. ideiglenes melléklétesítmények elkészítési, fenntartási, üzemeltetési és bontási
költségei,
n. szállítási útvonalak (kialakítás, helyreállítás),
o. pénzügyi műveletek,
p. a munkaterület napi takarítása, hulladék rendszeres eltávolítása,
q. az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja,
r. az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a
mintavételi tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési
költségek,
s. az esetleges próbaterhelési költségek,
t. a felelősségbiztosítás költsége,
u. a létesítmény munkába nem vett területeinek folyamatos működőképességét
biztosító berendezések, kiváltások stb. kiépítésének költsége,
v. az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz szükséges járulékos költségek.
8.4. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével
rendelkezik: Járda, vízelvezetés rendszer felújítása esetében BMÖGF/52-16/2016. iktatószámú
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont
szerinti adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésére vonatkozó
támogatás. A támogatás intenzitása: 100,000000%
8.5. A Vállalkozó feladatai elvégzése folyamán a jelen pontban foglaltak szerinti feltételek teljesülése
esetén, az ütemterv szerint az alábbi teljesítésarányos szakaszszámlákat nyújthat be. 1.
előlegbekérő, 1. részszámla: 50%- os műszaki készültségnél, végszámla: 100%- os műszaki
készültségnél. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. Az előlegre vonatkozóan a Kbt. 135. § (7)
bekezdésében az irányadóak, továbbá a szerződéskötést követő 15 naptári napon belül nyújtható be.
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8.6. A műszaki készültséget a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr teljesítési igazolással
igazolja, az Ütemterv szerint.
8.7. A számla kiállításánál a hatályos ÁFA tv. rendelkezéseit kell figyelembe venni. Az ÁFA tv. 142. §
(1) b) pontja jelen szerződésben nem alkalmazandó.
8.8. A Vállalkozói és alvállalkozói díjat a Kbt. 135. § (3) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével,
Megrendelő banki átutalással teljesíti Vállalkozó, és alvállalkozói számláján megjelölt
bankszámlaszámra, 30 napos fizetési határidővel.
8.9. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-lb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
8.10. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az Art. 36/A.§ szakaszának rendelkezéseit jelen
szerződésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelőt nem terheli a visszatartási
kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg Megrendelőnek nem keletkezik az
Art. 36/A.§ szerinti egyetemleges felelőssége.
9. Költségek viselése
9.1. A kivitelezési munkák alatt és azzal összefüggésben keletkezett közüzemi díjak (víz, csatorna,
elektromos áram) Vállalkozót terhelik.
10. Késedelmes teljesítés
10.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a végteljesítési határidő
betartásáért, annak megszegése esetén Vállalkozó a vállalkozói átalánydíj nettó összege után
0,5%/nap késedelmi kötbért köteles fizetni minden késedelemmel érintett nap után azzal, hogy a
késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a vállalt nettó vállalkozói díj számított
összegének 20%-át.
10.2. A Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és
kártérítést követelhet.
10.3. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerzősében foglalt munkákat 30 nap késedelmen túlmenően
sem tudja befejezni, úgy a Megrendelőnek jogában áll a munkát harmadik féllel befejezni.
10.4. Vállalkozó teljesítése nem tekintendő késedelmesnek, ha azt elkerülhetetlen vagy váratlan
körülmények vagy az alábbi tények okozzák:
a) Megrendelő együttműködésének hiánya;
b) Megrendelő részéről áruk és/vagy szolgáltatások és/vagy dokumentumok és/vagy információ
biztosításának késedelme;
c) Munkaterületre való belépés megtagadása;
10.5. A számla késedelmes teljesítése
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10.5.1. A számla késedelmes kiegyenlítése esetére a szerződő felek késedelmi kamatként az irányadó
Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésében állapodnak meg.
10.5.2. A Vállalkozó által esetlegesen hibásan, vagy szabálytalanul összeállított számla késedelmes
kiegyenlítéséből eredő kárért Megrendelő nem felel, és késedelmi kamat sem terheli. A számla
benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, melytől Megrendelő
fizetési kötelezettsége fennáll.
11. Pótmunkára, többletmunkára vonatkozó rendelkezések
11.1. Többletmunka
11.1.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a 2. számú melléklethez tartozó kiviteli tervdokumentáció nem
tartalmaz a jelen szerződés tartalmát képező,de a vállalkozási díj meghatározásánál figyelembe nem
vett olyan munkát, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra nem alkalmas (többletmunka),
azaz a vállalkozási díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre,
melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorolt, és amelynek szükségesek a jelen szerződésben
meghatározott munkák szakszerű és komplett első osztályú megvalósításához, beleértve az összes
járulékos és mellékmunkák elvégzését, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.
11.2. Pótmunka
11.2.1. Megrendelő kijelenti, hogy a létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges, a jelen
szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő munkákat (pótmunka) kizárólag jelen
szerződés hatályán kívül, a Kbt.-ben meghatározott eljárásrend alkalmazásával rendelhet meg.

12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
12.1. Vállalkozó feltétlen garanciát vállal azért, hogy ezen szerződésben előírt módon és határidők
szerint teljesít. Vállalkozó jótáll valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben
meghatározott paraméter és műszaki adat eléréséért, valamint azért, hogy az általa létrehozott
létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele
szempontjából az érvényes Magyar Szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél
elérését maradéktalanul biztosítja, beleértve a kötelező alkalmassági időket is. Vállalkozó biztosítja
továbbá a munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.
A Vállalkozó garantálja, hogy a vállalkozás tárgyának megvalósítása során, az alkalmazott és
felhasznált terveket is beleértve – alvállalkozókra és beszállítókra is kiterjedve – idegen
tulajdonjogokat, vagy harmadik fél jogait nem sérti.
12.2. A jótállási időszak kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel napja, amely megegyezik az átadásátvételi jegyzőkönyv dátumával. Vállalkozó az általa elvégzett kivitelezési munkák és beépített
anyagok vonatkozásában 36 hónap jótállást vállal.
12.3. Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy rendeltetésellenes
használat következménye, illetőleg a hiba, rongálás miatt következett be.
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12.4. Megrendelő köteles Vállalkozóval a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat,
illetve kifogásait haladéktalanul és utólag is igazolható formában közölni. Vállalkozó nem felelős azon
károkért, amelyek a késedelmes közlés eredményeként következtek be.
12.6. Amennyiben Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem vagy nem időben teszi meg, vagy
ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, Megrendelő jogosult a hibákat,
hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni.
12.7. Vállalkozó a jótállási idő lejártát követően szavatossági felelősséggel tartozik a létrehozott
illetve beépített anyagok kötelező alkalmassági ideje alatt. Vállalkozó által létrehozott, illetve
beépített anyagok kötelező alkalmassági idejére külön jogszabály vonatkozik.
12.8. A jelen szerződésben meghatározott késedelmi kötbéren túl Vállalkozó nem teljesítés esetére
köteles a jelen szerződés 7.11. pontjában meghatározott vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.
12.9. Vállalkozó kijelenti, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően rendelkezik az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában elírtak
alapján a tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő)
felelősségbiztosítási szerződéssel, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni oly módon, hogy
az alábbi paramétereknek megfeleljen: kártérítés összege legalább a vállalási ár 10%-nak megfelelő
forint összeg káreseményenként és legalább vállalási ár 20%-nak megfelelő forint összeg évente.
12.9.1. Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél esetleg felmerülő
minden olyan kárra és követelésre is, amely harmadik személynek Vállalkozó által okozott személyi
sérülések, dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkeznek.
12.9.2. Vállalkozó vállalja, hogy a díjfizetés igazolásaként a befizetési bizonylatról rendszeresen
másolatot küld a Megrendelő részére.
12.9.3. Megrendelő ugyancsak jogosult a szerződéstől való elállásra akkor, vagy azt felmondhatja, ha
Vállalkozó az esedékes biztosítási díjrészletek megfizetését elmulasztja és emiatt a biztosítási
szerződés megszűnik, vagy Kivitelező a biztosítási szerződést jelen szerződés időtartama alatt
megszünteti. A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti bármely számla kiállításának
feltétele, hogy a felelősségbiztosítás fennállását Vállalkozó a számla kiállításával egyidejűleg
Megrendelőnek megfelelően igazolja.
12.9.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű
káreseményt haladéktalanul bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében
történő mielőbbi szakszerű eljárás lefolytatásának előmozdítására. A bejelentés elmulasztásából
eredő következmények a Vállalkozó terhére esnek.
12.9.5. A felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény
következtében kártérítést kap, úgy Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a kár - meg nem térült
részének - megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól.
12.10. Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jótállási időre biztosítékként a szerződés
teljes nettó ellenértékének 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot nyújt Megrendelő részére a
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sikeres végleges műszaki átadás-átvételt követő 3 munkanapon belül. A jótállási idő leteltét
követően Megrendelő köteles a biztosíték összegét visszafizetni illetve felszabadítani Vállalkozó
részére.
12.10.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítési jegyzőkönyv aláírásáig köteles a jelen szerződés pontjában
foglalt jótállási időtartam lejártát követő 60 napig érvényes, a jelen szerződésnek megfelelő, a Ptk.
6:436. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feltételeken kívül további feltétel és
korlátozás nélküli, visszavonhatatlan jótállási biztosítékot nyújtani Megrendelő részére és javára
annak fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással), vagy bank vagy biztosító által vállalt
garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában (továbbiakban jótállási biztosíték).
12.10.2. A jótállási biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy késedelmes
teljesítését, illetve nem megfelelő jótállási biztosíték nyújtását a szerződő felek olyan súlyos
szerződésszegésnek tekintik, hogy ez önmagában megalapozza Megrendelő jogosultságát a
teljesítési biztosíték igénybevételére. A jótállási biztosíték nem mentesíti Kivitelezőt a nem
szerződésszerű teljesítésből eredő - a jótállási biztosíték mértékét meghaladó - megrendelői
követelések teljesítése alól.
12.10.3. A fentieken túlmenően a jótállási biztosítéknak, amennyiben azt Vállalkozó bank vagy
biztosító által vállalt garancia formájában nyújtja, korlátozás nélkülinek és visszavonhatatlannak kell
lennie és tartalmaznia kell azt, hogy a bank vagy biztosító kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első
írásbeli felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül
hagyva, legfeljebb 5 banki napon belül kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget – a Ptk. 6:436.
§-ának (1) és (2) bekezdésein túlmenően – a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító
társaság saját kötelezettsége alapján.
12.10.4. A fentieken túlmenően a jótállási biztosítéknak, amennyiben azt Vállalkozó biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kötelezettségvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában
nyújtja, tartalmaznia kell azt, hogy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első
írásbeli felszólítására a megjelölt összeget kezesként kifizeti.
12.10.5. Amennyiben Megrendelő a jótállási biztosítékot a jelen szerződés alapján érvényesítette,
Vállalkozó – Megrendelő írásbeli felszólításától számított 8 napon belül – köteles a jótállási
biztosítéknak a meghatározott mértékig történő visszapótlására. A visszapótlás bármilyen okból
történő elmulasztását a szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik.
12.10.6. A Vállalkozó a jótállási biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségének akként is eleget
tehet, hogy a jóteljesítési biztosítékot akként terjeszti ki, illetve hosszabbítja meg, hogy az
megfeleljen a jelen pont szerinti rendelkezéseknek.
12.10.7. Vállalkozó – figyelemmel a Kbt. 134. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra – az jótállási
biztosítékok egyes formáiról a másikra áttérhet azzal a feltétellel, hogy a jótállási biztosítéknak a
jelen szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia. Kivitelező ezen összegeket átutalás útján is jogosult a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
12.11. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése elmaradásával kapcsolatos
igények biztosítékaként a szerződés teljes nettó ellenértékének 2,5 %-át kötik ki (továbbiakban
jóteljesítési biztosíték).
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12.11.1. A Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani
legkésőbb a szerződés hatályba lépésekor. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésnek mindenben
megfelelő jóteljesítési biztosítékokat a jelen pontban megállapított határidőben nem adja át
Megrendelő részére, vagy azt nem a szerződésnek megfelelő tartalommal vagy formában adja át, ezt
felek súlyos szerződésszegésnek tekintik. Amennyiben a szerződés ezen ok miatt szűnik meg,
Megrendelő a közbeszerzési és egyéb polgári jogi jogkövetkezmények mellett a jelen szerződés
szerinti meghiúsulási kötbérre is jogosulttá válik.
12.11.2. A jóteljesítési teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha
a) az áfa összegét nem tartalmazó vállalkozói díj legalább 2,5 %-ára vonatkozik,
b) bank vagy biztosító társaság részéről szabályszerűen kerül kiállításra,
c) megfelel valamennyi a jelen szerződésben meghatározott egyéb feltételnek.
12.11.3. A fentieken túlmenően a jóteljesítési biztosítéknak, amennyiben azt Vállalkozó bank vagy
biztosító által vállalt garancia formájában nyújtja, a Ptk. 6:436. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben
meghatározott feltételeken kívül további korlátozás nélkülinek és visszavonhatatlannak kell lennie és
tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására,
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, legfeljebb 5
banki napon belül kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget – a Ptk. 6:436. §-ának (1) és (2)
bekezdésein túlmenően – a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító társaság saját
kötelezettsége alapján.
12.11.4. A fentieken túlmenően a jóteljesítési biztosítéknak, amennyiben azt Vállalkozó biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kötelezettségvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában
nyújtja tartalmaznia kell azt, hogy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első
írásbeli felszólítására a megjelölt összeget kezesként kifizeti.
12.11.5. A jóteljesítési biztosítéknak a műszaki átadás lezárásáig kell rendelkezésre állnia, így
amennyiben Megrendelő a szerződés teljesítése során úgy ítéli meg, hogy az építési-kivitelezési
munkák elvégzésére a teljesítési biztosíték érvényességi időtartama alatt nem kerül sor, akkor
Vállalkozó a jóteljesítési biztosíték érvényességét köteles saját költségére Megrendelő által
meghatározott ésszerű időpontig - a felszólítástól számított 15 napon belül - meghosszabbítani. A
meghosszabbítás bármilyen okból történő elmulasztását a szerződő felek súlyos szerződésszegésnek
tekintik.
12.11.6. Megrendelő a jóteljesítési biztosíték terhére annak érvényességi időtartama alatt saját
maga is elvégezheti, illetőleg harmadik személlyel elvégeztetheti azokat a – szerződés teljesítéséhez
szükséges – munkákat, amelyek az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében azonnali
beavatkozást igényelnek, vagy amelyeket Vállalkozó írásbeli felszólítás ellenére a megadott
határidőn, de legkésőbb 15 napon belül nem végez el.
12.11.7. A jóteljesítési biztosíték érvényességi határidején belül Vállalkozónak bármilyen mulasztása
vagy szerződésszegése önmagában megalapítja a jogot arra, hogy Megrendelő a jóteljesítési
biztosítéknak a mulasztással vagy szerződésszegéssel arányos részét lehívja. A jóteljesítési biztosíték
nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő – a jóteljesítési biztosíték mértékét
meghaladó – megrendelői követelések teljesítése alól.
12.11.8. Amennyiben Megrendelő a jóteljesítési biztosítékot a jelen szerződés alapján
érvényesítette, Vállalkozó – Megrendelő írásbeli felszólításától számított 8 napon belül – köteles a
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teljesítési biztosítéknak a pontban meghatározott mértékig történő visszapótlására. A visszapótlás
bármilyen okból történő elmulasztását a szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik.
12.11.9. Vállalkozó – figyelemmel a Kbt. 134. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra – a teljesítési
biztosítékok egyes formáiról a másikra áttérhet azzal a feltétellel, hogy a teljesítési biztosítéknak a
jelen szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia.
12.11.10. A jelen pont szerinti biztosíték nyújtását igazoló okirat jelen szerződés 4. számú melléklete.
12.12. A jelen szerződés 12.9.1- 12.10.1 pontjaiban meghatározott biztosítékok Vállalkozó választása
szerint bármelyik, a Kbt. 134. (6) a) pontjában meghatározott formában és módon nyújthatóak.
13. A Felek együttműködése
13.1. A Felek közötti kommunikáció minden lehetséges esetben kötelezően írásban történik.
13.2. A szerződő Felek az egymással való kapcsolattartáshoz felelős személyeket jelölnek ki.
13.3. A Vállalkozó kapcsolattartója:
Név: ……..
Beosztás: …………..
Telefon: ……..
e-mail: ……..
13.4. Felelős műszaki vezető (Vállalkozó tölti ki)
Név: . ……..
Beosztás:
Telefon: ……..
e-mail: ……..
13.5. A Megrendelő kapcsolattartója:
Név: ……..
Beosztás: ……..
Telefon: ……..
e-mail: ……..
13.6. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás aláírására feljogosított műszaki ellenőr:
Név: ……..
Beosztás:
Telefon: ……..
e-mail:
13.7. Kapcsolattartás módja: a Megrendelő és a Vállalkozó között a kapcsolattartás írásban történik:
levél vagy e-mail útján. Ebben a körben a felek egymás közötti viszonyukban a szerződés
teljesítésével kapcsolatban írásbeli formának elfogadják az egyik fél által a másik félhez, valamint az
egyik fél által a másik félnek a jelen szerződésben meghatározott elektronikus levél címéről a másik
félnek a jelen szerződésben meghatározott elektronikus levél címére küldött, a küldő fél
kapcsolattartója nevével jegyzett és legalább e-mailben visszaigazolt elektronikus levelét is. A felek
megállapodnak abban, hogy egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy valamely általa, vagy e-mail címéről
küldött elektronikus levél nem az arra jogosulttól származik.
13.8. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében képviselőik útján heti
rendszerességgel egyeztetetéseket tartanak. Az egyeztetésről emlékeztetőt vesznek fel, melyet a
jelenlévők aláírnak. Az így felvett emlékeztető megfelel a jelen szerződésben meghatározott
írásbeliség követelményének.
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13.9. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kapcsolattartóik személyében bekövetkező
változásról haladéktalanul írásban tájékoztatják a másik felet. A tájékoztatás elmaradásából
származó következményeket a tájékoztatást elmulasztó fél viseli. A kapcsolattartásra kijelölt
személyekben és elérhetőségében történt változás esetén a szerződés módosítására nincs szükség.
13.10. A felek megállapodnak abban, hogy az építési munkák végzését – a Vállalkozó akadályoztatása
nélkül – a Megrendelő, vagy az általa megbízott műszaki ellenőr, vagy egyéb meghatalmazottja
bármikor ellenőrizheti. Vállalkozó köteles lehetővé tenni, hogy munkaidőben az illetékes és
hatáskörrel rendelkező hatóságok képviselői is bármikor ellenőrizhessék.
13.11. A Vállalkozó a munka ütemezésénél köteles a Megrendelő utasításait figyelembe venni.
Köteles továbbá biztosítani a Megrendelő számára, hogy a munkák bármely részét megvizsgálja és
lemérje.
13.12. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó körülményekről a Megrendelőt
haladéktalanul tájékoztatni.
14. A szerződés módosítása
14.1. Jelen szerződés módosítására a Kbt. 141.§-ában foglaltak az irányadók.
15. Záró rendelkezések
15.1. Vállalkozó köteles a munkaterületet és a közterületet tisztán tartani és gondoskodni az általa
okozott hulladék és törmelék saját költségén történő eltakarításáról.
15.2. A járda kivitelezése során a járda mellett jelentkező károk észlelése esetén Vállalkozó köteles
haladéktalanul a szükséges intézkedéseket megtenni, valamint Megrendelőt ezekről értesíteni, a
Vállalkozó tevékenységéből fakadó károk helyreállítására és megtérítésére Vállalkozó köteles.
15.3. Vállalkozó köteles a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, illetve az
egyéb szennyeződésektől való mentesítésekre vonatkozó előírásokat betartani.
15.4. Ha a Vállalkozó, vagy valamely alkalmazottja gondatlanságából kár keletkezik, a Vállalkozó
köteles azt megtéríteni, vagy saját költségén kijavítani a kár elszenvedőjének.
15.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal a vonatkozó tűzvédelmi, munkaegészségügyi és higiéniai
szabályok betartására.
15.6. A Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget és az ezzel járó költségeket a teljes személyzete
higiéniai, biztonsági és munkavédelmi feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért. A
Vállalkozó minden körülmények között garanciát vállal az általa foglalkoztatott minden személyért –
a munkaügyi, munkavállalási, és munkaegészségügyi előírások kapcsán – a Megrendelővel és
valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses tevékenységben az általa
foglalkoztatott minden személy munkaügyi, munkavállalási és munkaegészségügyi előírásokkal
kapcsolatos engedélyeztetését és ügyintézését a mindenkori hatósági előírások szerint végzi, az ezzel
kapcsolatos előírások betartása, betartatása a Vállalkozó feladatai közé tartozik, és kijelentik, hogy a
Megrendelőt ez irányú felelősség nem terheli.
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15.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon -, ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
15.8. A 15.7. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
15.9. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül jogosult a Megrendelő által
biztosított terveknek az általa jelen szerződés szerint elvégzendő kivitelezési feladathoz szükséges
továbbtervezésére, átdolgozására.
15.10. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó iratokkal
együtt teljes körűen megvizsgálta, hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás nélkül jelen
aláírásával jogilag kötelezőnek ismeri el.
15.11. Vállalkozó kijelenti, hogy az építési-kivitelezési munkák megvalósításához kapcsolódó –
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott – dokumentumokat megismerte, ezeket a teljesítés
tekintetében megfelelőnek találta.
15.12. Vállalkozó kijelenti, hogy a dokumentáció és egyéb okiratok szövegét megértette, azokat nem
tartja értelmetlennek vagy kétértelműnek.
15.13. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírása előtt valamennyi helyi adottságot,
körülményt, árképző tényezőt megvizsgált, az evvel kapcsolatos észrevételeit Megrendelővel írásban
közölte, és az esetleges felvilágosítás kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot kapott.
15.14. Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő a munka megkezdéséhez szükséges nyilatkozatokat
rendelkezésre bocsátotta.
15.15. Szerződő felek rögzítik, hogy szerződés és annak mellékletei, valamint a jelen szerződés 2.
pontjában hivatkozott eljárás dokumentációi együttesen tartalmazzák a felek megállapodását,
együttesen érvényesek. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei, azzal
hogy a jelen szerződés és annak mellékletei közötti ellentmondás esetén jelen szerződés
rendelkezései irányadóak.
15.16. Jelen szerződés egyes részei közötti ellentmondások esetén a Vállalkozó és a Megrendelő
megtesz minden szükséges lépést az ellentmondó pontokra vonatkozó megállapodás érdekében.
Ebben az esetben a megállapodáshoz felhasznált összes dokumentum írásos formában áll majd
rendelkezésre.
15.17. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a
közbeszerzésekről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint az építésügyre vonatkozó
egyéb jogszabályok az irányadóak.
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A felek ezen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.
……………, 2017. …………………
……………………………..
Megrendelő P.H.

…………………………..
Vállalkozó
P.H.
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II. Fejezet
Mellékletek,
Nyilatkozatminták

1. számú melléklet
ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY1

Alulírott .................................................... (név) ............................................. (cég) nevében
eljárva aláírásommal igazolom, hogy a mai napon a Hajmáskér Község Önkormányzata
Ajánlatkérő "1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat:
Járda, vízelvezetés rendszer felújítása” tárgyú nemzeti a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti

nyílt közbeszerzési eljárásában átvettem az Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumát az
alábbiak szerint:

Ajánlattételi felhívás
Közbeszerzési dokumentumok

............................., 201....... ................................. nap

............................................
Átvevő

Cégnév: ……………………………………………
Székhely: ………………………………………….
Telefon: ……………………………………………
Fax: ………………………………………………..
E-mail: …………………………………………….


1
KÉRJÜK, A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ÁTVÉTELÉT KÖVETŐEN
HALADÉKTALANUL KITÖLTVE, CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA MEGKÜLDENI AZ +36
87341-205-ES FAXSZÁMRA, VAGY A FIRMITERBT@UPCMAIL.HU E-MAIL CÍMRE!

2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”
Ajánlattevő
Neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Telefonszáma:
Fax-száma:
Kapcsolattartó neve:
E-mail:
Ajánlat
1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása.
Nettó ajánlati ár

……………….. Ft

Felhívásban megadott befejezési határidőhöz
kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési
határidő (naptári napban)
Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy
ezzel egyenértékű szabvány szerinti
környezetközpontú irányítási
rendszertanúsítván, vagy ezzel egyenértékű
környezetközpontú vagy ezzel egyenértékű
intézkedések megléte2

2017. október 31 - ………….(kedvezőbb
megajánlás naptári nap)

IGEN

NEM

Ajánlat
2. részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer felújítása
Nettó ajánlati ár
Felhívásban megadott befejezési határidőhöz
kedvezőbb vállalt ajánlattevői befejezési
határidő (naptári napban)
Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy
ezzel egyenértékű szabvány szerinti
környezetközpontú irányítási


……………….. Ft
2017. október 31 - ………….(kedvezőbb
megajánlás naptári nap)
IGEN

NEM

2 Ajánlattevő az ajánlatában a Felolvasólapon köteles nyilatkozni az Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti környezetközpontú irányítási
rendszertanúsítván, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú vagy ezzel egyenértékű intézkedések meglétéről és csatolni ennek az igazolását.
Amennyiben Ajánlattevő igen választ adja és csatolta az igazolásokat, akkor 10 pontot kap, amennyiben nem választ adta és ebből következőleg nem csatolta az igazolásokat, akkor 1
pontot fog kapni. Az az ajánlattevő, aki igen válasza ellenére sem csatolta az igazolásokat, hiánypótlás keretei között ennek eleget tehet. Az az ajánlattevő, aki pedig tévesen nem választ
adott, de az igazolásokat hitelt érdemlően csatolta, abban az esetben ajánlatkérő erről külön minden ajánlattevőt értesítve, az ajánlattevőnek megadja a maximális 10 pontot.
Az igen és a nem válaszadáson túl minden más válaszadás nem értelmezhető és ezért az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, kivéve, ha az ajánlatban ténylegesen becsatolásra
kerültek az igazolások és azok hitelt érdemlően igazolják az adott pontra való megfelelést.

rendszertanúsítván, vagy ezzel egyenértékű
környezetközpontú vagy ezzel egyenértékű
intézkedések megléte3
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
……………………………………….
cégszerű aláírás


3 Ajánlattevő az ajánlatában a Felolvasólapon köteles nyilatkozni az Építőipari tevékenységre vonatkozó ISO vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti környezetközpontú irányítási
rendszertanúsítván, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú vagy ezzel egyenértékű intézkedések meglétéről és csatolni ennek az igazolását.
Amennyiben Ajánlattevő igen választ adja és csatolta az igazolásokat, akkor 10 pontot kap, amennyiben nem választ adta és ebből következőleg nem csatolta az igazolásokat, akkor 1
pontot fog kapni. Az az ajánlattevő, aki igen válasza ellenére sem csatolta az igazolásokat, hiánypótlás keretei között ennek eleget tehet. Az az ajánlattevő, aki pedig tévesen nem választ
adott, de az igazolásokat hitelt érdemlően csatolta, abban az esetben ajánlatkérő erről külön minden ajánlattevőt értesítve, az ajánlattevőnek megadja a maximális 10 pontot.
Az igen és a nem válaszadáson túl minden más válaszadás nem értelmezhető és ezért az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, kivéve, ha az ajánlatban ténylegesen becsatolásra
kerültek az igazolások és azok hitelt érdemlően igazolják az adott pontra való megfelelést.

3. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS4
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”
Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom
…………………………………..-t (születési hely, idő: .................................., anyja neve:
.........................................................,
lakcím:
.........................................,
személyi
igazolványszám: ...............................) az alábbiakra:
•
•
•
•

jelen közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok
nevemben történő aláírására,
információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására,
a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával
magára nézve kötelezőnek ismer el,
……………………………………….5

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………….
Meghatalmazó6

………………………………..
Meghatalmazott

Előttünk mint tanúk előtt:

1. név: …………………………………………. aláírás: …………………………………
lakcím: ……………………………………...… személyi igazolványszám: .....................

2. név: …………………………………………. aláírás: …………………………………
lakcím: ……………………………………...… személyi igazolványszám: ......................


4

Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazás eredeti példányát mellékelni kell!
A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani.
6
Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia!
5

4. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2)
ALAPJÁN
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”
Részfeladatonként kitöltendő!

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során
kijelentem,
hogy az eljárást megindító felhívás feltételeit megismertük, megértettük és azokat
elfogadjuk. Nyertességünk esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és
teljesítésére, a felolvasólapon közölt ellenszolgáltatás fejében.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

5. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4)
ALAPJÁN
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során
kijelentem,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv.
(Kkvt.) értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá7

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás


7

Kérjük a megfelelőt vastag vonallal aláhúzni, vagy egyéb módon jelölni!

6. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4)
ALAPJÁN
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során
kijelentem,
hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

7. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) - (2) BEKEZDÉS SZERINTI
KIZÁRÓ OKOKRÓL
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során
kijelentem,
hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdése értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és
nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek

megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított
időtartam végéig;
h)60 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek
mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot
tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként
benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy
a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen
fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban,
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési

megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott
- jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve,
ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy
az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében
foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a
Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három
évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő
az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint

jogképes szervezet, amelynek tekintetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltételek fennállnak.
Ezzel összefüggésben n y i l a t k o z o m , hogy
Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.
VAGY8
Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik. Ezen szervezet neve, székhelye:
……………....
……………....
……………....
Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) pontban hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése értelmében továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek
a) a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető
vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős
ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt
büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan
személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő
vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető
vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel
rendelkező személy volt.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Kérjük a nem releváns részt törölni!

8. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja alapján
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy
1) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek9
2) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek,
és ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét
az alábbiak szerint mutatom be:
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
........................................ (név) ........................................ (állandó lakóhely)
V A G Y 10
Nyilatkozom, hogy ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb)
vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nincsen.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás


9

Kérjük az 1) vagy a 2) pontot vastag vonallal aláhúzni, a 2) pont aláhúzása esetén a hivatkozott törvény szerinti
tényleges tulajdonosok nevét, állandó lakóhelyét kérjük megadni.
10
A nem releváns részt kérjük törölni!

9. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (6)11
ALAPJÁN
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”
Részfeladatonként kitöltendő!

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során a következők szerint jelöli meg

1) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván
igénybe venni
A közbeszerzésnek azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
1.
…
2.
…
3.
…
4.
…
2) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó(k) neve, székhelye (címe):
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nemleges tartalmú nyilatkozat esetén is kérjük mindkét pontot áthúzva, cégszerű aláírással ellátva benyújtani!

10. számú melléklet

NYILATKOZAT
összeférhetetlenség fenn nem állásáról
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”
Részfeladatonként kitöltendő!

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy a Kbt. 25. § foglaltakat figyelembevéve velünk szemben az
összeférhetetlenség nem áll fenn.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

11. számú melléklet

NYILATKOZAT
az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott példányáról
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott példánya
teljes egészében megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

12. számú melléklet
Nyilatkozat
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi XXCVI. törvény
átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről
"1. részfeladat: önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda,
vízelvezetés rendszer felújítása”
Alulírott, ……., mint a …….(székhely: …..) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen
okirat aláírásával ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
arról, hogy a ….. (szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
Ezen nyilatkozatot, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, a visszterhes szerződés megkötése, illetve a
kötelezettségből eredő kifizetések teljesítése érdekében tettem. Anyagi és
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ezen nyilatkozat tekintetében a
bekövetkező változásokat a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Befogadó Állomás
és Közösségi Szállás részére haladéktalanul bejelentem, és az általam ezen okiratban
képviselt társaság/szervezet új képviselőjét jelen nyilatkozatomról, valamint ismételt
nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségéről haladéktalanul tájékoztatom.
Kelt, ….,…év…hónap…nap
……………………………………….
cégszerű aláírás
3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek
fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó
részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;

NYILATKOZAT A BECSÜLT ÉRTÉK
MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERTANÁRÓL
Alulírott …........... műszaki szakértő nyilatkozom, hogy az "1. részfeladat:
önkormányzati tulajdonú utak felújítása. 2. részfeladat: Járda, vízelvezetés rendszer
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapítására az alábbi
módszer alkalmazásával került sor:
I. A becsült érték meghatározásának módszere:
a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérésével
önkormányzati tulajdonú utak felújítása;
Az indikatív ajánlatkérés
Járda, vízelvezetés rendszer felújítása.
Belügyminisztériumi pályázatokhoz csatolt alátámasztó árazott
tartalma:
költségvetési kiírás
Indikatív ajánlatot
Colas Út Zrt.
benyújtó
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság
gazdasági szereplők
Iroda: H-2890 Tata, Környei út 24.
neve és címe (székhelye)
önkormányzati tulajdonú utak felújítása: 76.156.400,-HUF+ÁFA;
Indikatív ajánlatok
Járda, vízelvezetés rendszer felújítása: 101.731.754,-HUF+ÁFA
összege
(nettó/bruttó HUF)
gazdasági
szereplőnként

II. A becsült érték számítása/meghatározása a részekre bontás tilalmára is
tekintettel:
A beszerzés tárgya
Az adott szerződés becsült értéke (az
I. pontban meghatározott módszer
alapján)
További szerződések, és azok értéke,
amelyeket a Kbt. 17-20. §-aira
tekintettel a becsült érték
meghatározása során figyelembe kell
venni
Az adott közbeszerzés becsült értéke
Az eljárásrend meghatározása során adott esetben - figyelembe vett egyéb
körülmények
Az eljárásrend meghatározása

építési beruházás
177.888.154,-HUF
nem releváns

,-HUF
nem releváns
Nyílt {Kbt. 115. § (1) bek. szerinti}

Kelt: Hajmáskér, 2017. április 25.
…………………………………
műszaki szakértő

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 26-i ülésére
Tárgy: A partneri egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017.01.18-tól hatályos településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény szabályai szerint a
településeknek településképi rendeletet kell alkotnia 2017.október 1-ig, melynek szakmai
megalapozása értelmében településképi arculati kézikönyvet (továbbiakban: kézikönyv) kell készíteni.
A települési kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott településképi
jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a településen belül
jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembe vételével
szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti
elemek alkalmazására. A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről:
29. § Az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben
meghatározott határidők figyelembevételével - az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi
egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:
a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,
b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá
nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi
rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.
A kézikönyv elkészítésére vonatkozó eljárás során a fenti jogszabály szerint partnerségi egyeztetést
kell lefolytatni, ezért a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2013.(IV.25.) önkormányzati
rendeletet hatályon kívül kell helyezni és helyette egy új önkormányzati rendeletben kell meghatározni
annak előírásit..
Hajmáskér, 2017. április 20.

Kovács János György s.k.
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testület
a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló ... /2017. ( IV.27. )önkormányzati rendelet
Általános indoklás:
Jogszabályi kötelezettség alapján szabályozza a partnerségi egyeztetési szabályait, meghatározza az
egyeztetésben részt vevők körét, a tájékoztatás módját, eszközeit, a határidőket, a nyilvánosság
biztosításának eszközeit.
Részletes indokolása:
1.§ A rendelet céljának, az egyeztetésben részt vevő partnerek meghatározása.
2.§. A tájékoztatás megindításának módjait és a partnerek véleményezésének lehetőségeit határozza
meg.
3.§ A partnerek véleményeinek, javaslatainak kezelése, dokumentálása, nyilvántartása.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete a
partnerségi egyeztetés szabályairól.
Társadalmi-gazdasági hatása:
A településkép védelmét szolgáló rendelet megalkotásával a település vagy településrész jellegzetes,
értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése vagy kialakítása a
cél. Ennek során az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével kell eljárni. A
településkép védelmét szolgáló rendelet elfogadását megelőzően azt a partnerekkel egyeztetni kell,
ezen szabályok alapján lesz lehetőségük a rendeletben meghatározottak részére, hogy véleményezési
jogukkal éljenek.
Költségvetési hatása:
A településkép védelmét szolgáló rendelet megalkotását megelőzően a teljes eljárás során főépítész
alkalmazása szükséges, melyre állami támogatás jelen pillanatban nem áll rendelkezésre.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendelet megalkotásával a környezeti, egészségügyi következmények pozitív hatásúak.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A teljes eljárás lefolytatása ismételten a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal adminisztratív
terheit növeli.
Egyéb hatása:
nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény bevezette az „arculati kézikönyv” és a
„településképi rendelet” fogalmát és előírja a települési önkormányzatok részére ezek elkészítését.
Elmaradásának törvényességi következménye van.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal részéről.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: nem áll rendelkezésre, költségvetési rendelet módosítása szükséges

Hajmáskér, 2017. április 20.
Kovács János György s.k.
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete
a partneri egyeztetés szabályairól
A Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) Hajmáskér község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának
és településrendezési eszközeinek, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének
készítésének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a partnerségi egyeztetés
szabályai szerint történik.
(2) E rendelet alkalmazásában partnerek: a település lakossága, a településen működő egyházak,
valamint a Hajmáskér Község Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) a véleményezési
eljárásokba
bejelentkezett
érdekképviseleti,
civil
és
gazdálkodó
szervezetek.
(3) Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az
Önkormányzat polgármesteréhez az önkormányzat honlapján az eljárás indításáról szóló tájékoztató
közzétételétől számított 8 napon belül benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben
meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail
címét.

2. A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégiája és
településrendezési eszközök, települési arculati kézikönyv és településképi rendelet
véleményezéshez szükséges partneri egyeztetés szabályai
2. §
(1) A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a
településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bek. szerint tájékoztatja a
partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább:
a) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) a helyi lapban
c) az önkormányzati honlapon
d) lakossági fórumon.
(2) A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és
a településképi rendelet tekintetében – a széleskörű nyilvánosság biztosításával – partnerségi
véleményezésre bocsájtja a (3) bek. szerinti helyen és módon (munkaközi tájékoztató), de legalább:
a) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) a helyi lapban
c) az önkormányzati honlapon
d) lakossági fórumon.
(3) A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és
a településképi rendelet az (1) és (2) bek. foglalt tájékoztatási forma a következő:
a) az (1) bek. szerinti tájékoztatási követelményeket, a kézikönyv, a településképi rendelet
készítésénél, módosításánál, a koncepció, a stratégia készítésénél valamint a településrendezési
eszközök teljes eljárásában történő készítésénél, módosításánál teljes körűen,
b) a (2) bek..ben foglalt követelményeket

ba) a koncepció és stratégia készítésénél teljes körűen, módosításánál a (2) bek. a) vagy c) pontja
szerinti módon,
bb) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél,
módosításánál a véleményezési szakaszban teljes körűen,
bc) településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során teljes
körűen, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén a (2) bek. a) vagy c) pontja
szerinti módon
bd) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosításánál záróvélemény
megkérése előtt (2) bek. a) vagy c) pontja szerinti módon,
be) kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljes körűen kell teljesíteni.
(4) A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a
településképi rendelet készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az
elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az alábbi módon tehetik meg:
a) a (3) bek. szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült
tervezetet a (3) bek. szerint a hirdető felületen, helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni,
b) az észrevételeket, javaslatokat
ba) a lakossági fórumon szóban illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,
bba) ha a (3) bek. szerint nincs lakossági fórum, a (2) bek. a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől
számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.
3. §
(1) A beérkező javaslatokat, véleményeket a polgármesteri hivatal megküldi a koncepció a stratégia, a
településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével megbízott
tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket,
szakmai indokolásával együtt, megküldi az közös önkormányzati hivatalnak.
(2) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester az Önkormányzat Képviselőtestületének ülésén ismerteti. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész
összesíti és a koncepció a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi
rendelet készítésének ügyiratához csatolja.
(3) Az elfogadott koncepció a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi
rendelet Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a közös önkormányzati hivatal gondoskodik.
3. Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet 2017. május 01-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet.

..............................................
Köbli Miklós
polgármester

.........................................
Kovács János György
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2017. április 27. napján
Kovács János György
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításának
elfogadása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2017. április 12-i szakmai körlevelében tájékoztatta az
önkormányzatokat ,hogy törvényességi felügyeleti jogkörükben felülvizsgálják az illetékességi
területükön működő helyi önkormányzati rendeleteket az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény (a továbbiakban: Aet.) 96. §-ában kapott felhatalmazásnak való megfelelését.
A fentiek alapján önkormányzat a 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletében szabályozta a hivatali
helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályait és
díjait.
A kormányhivatali körlevél szakmai tájékoztatása alapján a fenti rendelet túllépi a felhatalmazás
kereteit a ,mivel az anyakönyvvezető díjazásán túl kisegítő személyzetnek is megállapított díjat.
Az önkormányzat a 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletét a fentiek miatt szükséges módosítani.
Tisztelt Képviselők!
A jelen előterjesztés részét képezi a rendelet tervezete a kötelező indoklással és hatásvizsgálattal
együtt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és a rendelet módosítását
jóváhagyni.
Hajmáskér, 2017.április 21.
Kovács János György s.k.
jegyző
ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a alapján a települési önkormányzat
képviselő-testülete rendeletalkotási felhatalmazást kapott a hivatali helyiségen kívüli és hivatali
munkaidőn kívüli házasságkötés létesítése szabályainak és díjainak meghatározására.
RÉSZLETES INDOKLÁS
Az 1. §-hoz
Tartalmazza a rendelet módosítását.
A 2. §-hoz
Ezen § tartalmazza a hatályba léptető rendelkezést, illetve a hatályon kívül helyezésre kerülő
önkormányzati rendelet megnevezését.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
(a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján)
1. Társadalmi hatások: A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötések létesítése
esetén fizetendő díjak rendeletben meghatározott mértéke jelentős társadalmi hatással nem bír.
2. Gazdasági, költségvetési hatások: Költségvetési hatása a többletbevétel helyi önkormányzati
költségvetésben történő megjelenése, települési célokra, valamint a házasságkötéssel járó
anyakönyvvezető, segítő személy finanszírozására történő fordítása.
3. Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs.
-24. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem jellemző.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Szükséges az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjai
alapján, a jogalkotás elmaradása esetén törvényességi felügyelet.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.
törvény 96. § a)-b) pontjaiban és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(II.24.)
önkormányzati rendelet 6.§ (3) b) pontja hatályát veszti.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

..............................................
Köbli Miklós
polgármester

.........................................
Kovács János György
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2017. április 27. napján
Kovács János György
jegyző

Határozati javaslat:

....../2017.(IV.26.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a veszprémi víziközmű rendszerhez kapcsolódó megállapodás jóváhagyásáról” című előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete –mint közös ellátásért felelős- egyetért
azzal, hogy a 21-11767-1-005-00-00i azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító
vízi-közmű rendszer vonatkozásában, a tulajdoni arányok az alábbiak szerint kerüljenek
meghatározásra:
A víziközműrendszerhez
tartozó települések
Veszprém
Nemesvámos
Veszprémfajsz
Hajmáskér
Szentkirályszabadja
Összesen

Víziközmű
könyv szerinti
nettó értéke
2016.12.31.
Ft
8 190 287 951
130 398 193
15 584 564
13 486 415
278 715 615
8 628 472 738

Tulajdoni arány %

94.9
1.5
0.2
0.2
3.2
100

2. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete –mint közös ellátásért felelős- egyetért
azzal, hogy a 21-11767-1-005-00-00i azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító
vízi-közmű rendszer vonatkozásában, a megállapodás szerinti jogok gyakorlására és
kötelezettségek teljesítésére irányuló döntések meghozatala során a szavazati arányok a
következők:
A víziközműrendszerhez
tartozó települések
Veszprém
Nemesvámos
Veszprémfajsz
Hajmáskér
Szentkirályszabadja
Összesen

Szavazati arány

94.9
1.5
0.2
0.2
3.2
100

Tulajdoni arány %

94.9
1.5
0.2
0.2
3.2
100

3. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete –mint közös ellátásért felelős- egyetért
azzal, hogy a 21-11767-1-005-00-00i azonosító számú Veszprém szennyvízelvezető és – tisztító
vízi-közmű rendszer vonatkozásában, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény
5/G § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátásért felelősök képviselője Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata.
4. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. melléklet szerinti
megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2017.05.15.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

