
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utak, járdás felújítására vonatkozó 

ajánlattételi felhívás kiírásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

az utak, járdák felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírásáról  

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az utak, járdák felújítására vonatkozó 

ajánlattételi felhívást e határozat melléklete szerint elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

Határidő: 2015. május 4. 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 140/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozathoz” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ercsi Város Önkormányzata  
 
 
 
 
 

Ajánlattételi felhívás 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

„Utak-járdák felújítása” 
 

 
 
 
 

Ercsi, 2015.  

 



1. AJÁNLATKÉRŐ 
Ercsi Város Önkormányzata 
(továbbiakban: “Ajánlatkérő”)  
Cím: 2451 Ercsi, Fő út 20. 
Tel.: 06/25/520-620, Fax: 06/25/505-740 
Email: jakabne@ercsi.hu 
További felvilágosítás: Jakab Zoltánné 
Telefon:06/25/520-620 
Fax: 06/25/515-601 
e-mail: jakabne@ercsi.hu 
 
2. DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE, 
ANNAK BESZERZÉSI HELYE ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI  
 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, jelen Ajánlattételi felhívás megküldésével egyben (ahhoz 
csatolva) bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.  Az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri 
el a 150 millió forintot.  
 
Jelen beruházás becsült értéke: 59.826.728, - Ft. 
 
3. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE 

 
Az utak felújítása az alábbi műszaki tartalommal:  
 

 Ady Endre utca – 566 m hosszú 4 méter szélességben 
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 
5. szikkasztó árok építése 150 m hosszban 

 

 Hunyadi János utca – 170 m hosszú 4 méter széles  
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 

 

 Zrinyi Miklós utca – 170 m hosszú 5 méter széles  
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 

 

 Sinatelep Kölcsey Ferenc utca – 300 m hosszú 3,5 méter széles 
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. felületzáró réteg felvitele 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 
5. szikkasztó árok építése 150 m hosszban 

 



 Budai Nagy Antal utca - 526 m hosszú 4 méter széles 
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 

 

 Lavotta utca – 560 m hosszú és 4 széles 
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. felületzáró réteg felvitele 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 

 

 Jászai Mari utca 150 m hosszú és 3,5 m széles 
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. felületzáró réteg felvitele 
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben 

 

 Kikötő étterem előtti terület 150 m hosszú és  6 m széles 
 

1. útburkolat letakarítása 
2. meglévő hámló, bomló részek kitakarítása 
3. burkolat hiányok meleg aszfalttal történő helyreállítása 
4. 5 cm vastag aszfalt burkolat készítése 
5. útszegély készítése 50 m hosszban  

 

 A Radnóti Miklós utca AGRO HOBBY üzlet előtti területen 25 m hosszban és 5 m 
szélességben aszfaltos út készítése valamint mart aszfalttal út építése 73 m hosszban és 4 
méter szélesen  

 
aszfaltozás: 
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban 

 
mart aszfalt elhelyezése: 
 

1. meglévő útalap rendezése tömörítése 
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból  

 
Ercsi Egészségügyi Központ parkoló burkolatának építése és csapadékvíz elvezetésének 
megoldása az alábbi műszaki tartalommal: 
 

 alépítmény tükör készítése és tereprendezési munkálatok, alépítmény hengeres tömörítése 528 m2 
területen   

 

 kiemelt szegélyek építése kompletten a parkolók széleinél, valamint a bejáró és a behajtó részeken 
54 folyóméteren 

 

 teherelosztó beton készítése C12 szilárdságú betonnal, hegesztett háló vasalással átlagosan 6 cm 
vastagságban 528 m2 területen 



 8 cm vastag szürke térkő elhelyezése a parkolók jelzésére piros színű térkő készítése 1 cm 
homokágyba fektetve, fugázva 528 m2 területen 

 

 a parkoló és a jelenlegi aszfaltozott útburkolat találkozása mellé nagy terhelhetőségű DN 200 mm 
kapacitású HAURATON folyóka rendszer építése, bekötve a meglévő nyitott rendszerű 
csapadékvíz árokrendszerbe 68 folyóméter        

 
 
A város belterületi útjainak az alábbi műszaki tartalommal történő kátyúzási, útjavítási 
munkálatai:  
 
A kátyúzást megfelelő időjárási körülmények között (fagypont felett, száraz időben lehet elvégezni. Célja a 
kátyúk hosszabb élettartamra szóló megszüntetése. A kátyúzás a megfelelő célgépekkel végezhető el. 
 
Előkészítés:  
 

• hengerelt aszfalt, vagy öntött aszfalt kopórétegű aszfaltburkolatok esetében a kátyú körülvágása az 
egészséges szövetszerkezetig szabályos (négyszög, téglalap) idomban, közel függőleges, vagy 
megközelítőleg függőleges oldalfal képzésével. Az oldalélek az úttengellyel párhuzamosak, illetve 
arra merőlegesek legyenek. A kátyú alsó síkját úgy kell kiképezni, hogy abban a közel azonos 
rétegvastagságú kitöltés biztosítható legyen, 

• az előkészített térben maradt törmelék anyagot, porszennyeződést el kell távolítani, 

• a körülvágással előkészített oldalfalakat forró bitumenes kenéssel, vagy öntött aszfalttal történő 
kátyúzás esetén oda hézagtömítő szalagot kell helyezni,  

• az előkészített tér alsó felületére szükség szerinti mennyiségben kell felvinni ragasztó anyagot. 
 

 Mártírok útja         220 m2  

 Kodály Zoltán utca        46 m2 

 Csokonai utca         58 m2  

 Kárpáthy Jenő utca        20 m2  

 Cukorgyári lakótelep        260 m2 

 Kinizsi utca         16 m2 

 Jászai Mari utca eleje torkolat elkészítése      100 m2 

 Móricz Zsigmond utca        330 m2 

 Liszt Ferenc utca felső szakasza       41 m2 

 Mázsaház utca         50 m2 
 
A megvalósítandó feladatok részletes műszaki leírása a csatolt Dokumentációban található. 
  
4. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN 
AJÁNLATOT KÉRNEK 

 
Vállalkozási szerződés keretében „Utak-járdák felújítása”  
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

Fő tárgy: 
45453100-8 
 

További tárgyak: 45233252-0 

 
5. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

 
A szerződéskötéstől számított 90 nap. 
 



6. A TELJESÍTÉS HELYE 

 
Ercsi belterülete a 3. pontban meghatározottak szerint. 
 
7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 
 
Az összesített vállalkozói díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az ajánlattevő által megajánlott 
vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében, 
valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-ában szabályozottak szerint. 
 
A 131. § (1) és (2) bek. szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
- teljes ellenszolgáltatás  5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti, előleg-
visszafizetési biztosíték fejében és előzetes nyújtása mellett.  
 
A díj fizetése legfeljebb négy részletben (előleg, két részszámla és egy végszámla) részben támogatói 
forrásból, a Dokumentációban részletesen meghatározottak szerinti történik, szerződésszerű és a 
jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan benyújtását követően. 
 
Az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki az ajánlatkérő a 
306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján. Az előleg igénylése esetén előleg-visszafizetési 
biztosítékot köteles a nyertes ajánlattevő nyújtani a 21. pontban foglaltak szerint. 
 
Az első részszámlát a nyertes ajánlattevő 30 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a 
vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegre. 
 
A második részszámlát a nyertes ajánlattevő 60 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a 
vállalkozói díj további 30 %-ának megfelelő összegre.  
 
A végszámlát a nyertes ajánlattevő 100 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani a 
részszámlákkal még nem érvényesített vállalkozói díjra.   
 
A készültségi fokhoz tartozó műszaki követelmények a dokumentációban kerülnek meghatározásra. 
 
 
 
A vállalkozási díj szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei hiánytalan 
benyújtását követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, és a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § és 14. §-
nak megfelelően kerülnek kiegyenlítésre az Ajánlatkérő által. A kifizetésekre a mindenkor hatályos ÁFA- 
törvény irányadó.  
 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó 
esetében alkalmazni kell. 
 
A részletes fizetési feltételeket a Dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza. 
 
8. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ 
(ALTERNATÍV) AJÁNLATOT VAGY RÉSZ AJÁNLATOT 
Nem 
 
9. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

 
Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
10. KIZÁRÓ OKOK 

 



1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike 
fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak fennállnak, 
továbbá nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
foglaltak fennállnak. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az 
eljárás során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia 
kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. 

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá.  

A Kr. 12. §-a szerint a közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 2. § 
i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott 
esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell 
eljárnia. 

2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az 
ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt 
/Kbt. 58. § (3) bek. szerinti nyilatkozat/. 

3.  A Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő 
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek 
minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerinti nyilvántartások is. A közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - 
elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatót ad ki. Amennyiben a nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy 
ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg 
kell jelölnie az érintett nyilvántartást.  

4. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás megküldésének dátumánál nem 
régebbinek kell lennie. 

11. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  

 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
P/1. Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás megküldése napjától visszaszámított 12 
hónapon belül, 30 napot meghaladó időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel volt nyilvántartva. 
A sorbaállított tétel kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 
fogalmat érti. 
 
P/2. Ha az elmúlt 3 lezárt üzleti évben a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának mérleg 
szerinti eredménye több mint egy üzleti évben negatív volt. 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 



PI/1. Ajánlattevő csatolja a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattételi felhívás megküldését követően 
kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: 
- pénzforgalmi számla megadása, 
- mióta vezeti az adott bankszámláját, 
- volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorbaállított tétel az ajánlattételi felhívás megküldése napját 
megelőző 12 hónapban, konkrét dátum megjelöléssel. attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
PI.2. PI/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő saját 
vagy jogelődje utolsó 3 lezárt üzleti évről szóló, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából a mérleg 
és az eredménykimutatás benyújtása. 
Ha az ajánlatkérő által előírt, mérleget és eredménykimutatást tartalmazó, előző 3 lezárt üzleti évre 
vonatkozó beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (www.e-beszamolo.kim.gov.hu) 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 
megtalálható beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás csatolása az ajánlatban nem 
szükséges. 
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (utak- járdák 
felújítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan 
ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele nem éri el a nettó 25 millió forintot (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) 
bekezdés). 
 
Ha az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 
nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény 
és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés). 
 
Az előírt alkalmassági követelmények közül azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag 
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az előírt feltétel tekintetében elegendő, ha a közös 
ajánlattevők közül egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bek.) 
 
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti 
előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő. A megfelelést igazoló dokumentumokat ebben az esetben 
benyújtani nem kell.  
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Ajánlattevő, közös ajánlattevő, alkalmatlan, ha 
 
M/1. A 310/2011 (XII. 23) Kr. 15.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 60 hónapban nem rendelkezik az alábbi kritériumokat kielégítő referencia munkákkal és ezekről 
megfelelő referenciaigazolással: 
 
Útfelújításra munkákra vonatkozóan legalább egy darab, nettó 30.000.000,- Ft értékű kivitelezés.  
 
M/2. A 310/2011 (XII. 23) Kr. 15.§ (2) bekezdés e.) pontja alapján nem rendelkezik legalább:  



M.2.1.1 fő felsőfokú műszaki végzettségű (építőmérnök) és legalább 5 éves, magasépítési munkák 
kivitelezése területén szerzett gyakorlattal rendelkező – 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-
KÉ” felelős műszaki vezetővel. 
M.2.2. Valamint legalább 2  fő útépítési szakmunkásvégzettségű, útépítési munkákkal kapcsolatosan három 
év szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. 
 
M/3. Nem rendelkezik az alábbi munkagépekkel: 
M/3.1. 1db aszfalt finisher (terítési szélesség 2,5 m min. 6,5 m-ig)  
M/3.2. 1db gréder  
M/3.3. 1db kotrógép  
M/3.4. 1db gumikerekes úthenger  
M/3.5. 1 db simitó hengerrel min. 10 t önsúllyal,  
M/3.6. 1 db vibrációs henger min. 8 t önsúllyal 
M/3.7. 1 db padkahenger  
M/3.8. 1db benzinmotoros aszfaltvágó gép,  
M/3.9. 1 db benzinmotoros döngölő  
M/3.10. 1 db benzinmotoros vibrolap  
M/3.11. 4 db 26 t össztömegű billenős tehergépkocsi 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
MI/1).  A 310/2011 (XII. 23) Kr. 16.§ (5) bekezdésre figyelemmel az ajánlattételi felhívás megküldését 
megelőző 60 hónapban teljesített útfelújítás tárgyú építési munkák kivitelezésére vonatkozó referenciáiról a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolását kell csatolni az alábbi tartalommal:  
teljesített megrendelés megnevezése, a teljesítés időpontja és helye, az ellenszolgáltatás összege, a 
megrendelő neve, címe, telefonszáma, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. 
 
MI/2). A teljesítésben részt vevő szakember végzettségét és gyakorlati idejét igazoló okiratokat: A 
végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatát, továbbá a szakember saját-kezűleg aláírt, a szakmai 
gyakorlatot év/hó megjelölésével is igazoló önéletrajzát és rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát. A 
felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételét a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerint ellenőrzi az 
ajánlatkérő, mely tekintetében – az értékelés könnyítése céljából- Ajánlattevőnek meg kell jelölni a 
jogosultság elérési útvonalát. Amennyiben a szakértő a nyilvántartásban nem szerepel, vagy a nyilvántartás 
nem elérhető, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatának benyújtása szükséges. Amennyiben a 
szakember más tagállamban szerzett jogosultságot, a küldő vagy származási országban szerzett, 
egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását köteles az Ajánlattevő csatolni. 
Az Ajánlattevő valamennyi szakember tekintetében köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert, mely 
pozícióra jelöli, illetve, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai regisztrációjáról 
(amennyiben szükséges). (Lásd még 22/24 pont!)   
 
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fenti 
előírásoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos 
megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő. A megfelelést igazoló dokumentumokat ebben az esetben 
benyújtani nem kell. 
 
Amennyiben az ajánlatban megnevezett szakember tekintetében a 244/2006. (XII. 5.) Korm. 
rendelet szerinti szakterület/részszakterület jelölés az irányadó a szerződéskötés időpontjában, 
úgy az Ajánlatkérő által előírt jogosultsági követelménnyel - e rendelet alapján - egyenértékű 
jogosultsággal kell az érintett szakembernek rendelkeznie [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
47. § (4) bekezdés figyelembevételével]. 
 
MI/3. Ajánlattevő mutassa be a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 
teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, valamint igazolja a rendelkezésre állást! 
Ajánlatkérő rendelkezésre állás körében elfogadja a tulajdonosi pozíción túl a bérleti vagy egyéb jogcímen 



való tartós birtoklási pozíciót is.  Ajánlattevő a rendelkezésre állás igazolásának körében köteles a 
tulajdonosi vagy bérleti pozíció meglétét igazoló dokumentumot benyújtani az alkalmasságának 
megállapításához, valamint nyilatkozni, hogy az eszközök a teljesítés időtartama alatt a rendelkezésére 
állnak. 

 
12. HIÁNYPÓTLÁS 
Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. § szerint. 
A hiánypótlás teljes körű. 
 
13. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 
Az ajánlat benyújtási határideje: 2015. május 18. 08:30 óra 
 
14. AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
 
15. AJÁNLATTÉTEL NYELVE 
Magyar 
 
16. AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015. május 18. 08:30 óra 

 
17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK 
Kbt. 62. § (2) szerinti személyek 
 
18. ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI 
 
Tárgyalásos eljárás, ahol a tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb 
feltételekkel kössön szerződést, különös tekintettel az ellenszolgáltatás mértékére.  
A tárgyalni az alábbi a szabályok szerint lehet: 
Az Ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel tárgyal. A tárgyalás során és utána az 
ajánlattevő az eredeti ajánlatában foglaltakhoz képest az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan csak 
kedvezőbb ajánlatot tehet. Ha a felhívott ajánlattevő nem tesz újabb ajánlatot, az eredeti ajánlatát kell 
érvényesnek tekinteni.  
Az Ajánlatkérő kétfordulós tárgyalást kíván tartani, és az ajánlattevőkkel egymást követően kíván tárgyalni.  
Az első tárgyalási forduló: Az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevővel egyszerre tárgyal. A tárgyalási forduló 
befejeztével valamennyi ajánlattevő írásban és zártan adja meg ajánlatát. 
Az első tárgyalási fordulót követően az Ajánlatkérő a helyszínen kibontja az ajánlatot, majd rögzíti a 
számszerűsítő adatokat, és valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg tájékoztatja azok tartalmáról. 
A második tárgyalási fordulóra közvetlenül ezt követően kerül sor, melynek befejeztével – egyéb 
tájékoztatás híján – a tárgyalások lezárulnak, és – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új 
dokumentáció rendelkezésre bocsátásával – az Ajánlatkérő új ajánlattételi határidőt határoz meg.  
Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető, 
feltéve hogy azt az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban lehetővé tette. 
 
A tárgyaláson Ajánlatkérő kéri nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevői képviselő megjelenését! 
Amennyiben a tárgyaláson az Ajánlattevőnek nem cégjegyzésre jogosult munkatársa vesz részt, az esetben 
meghatalmazást köteles felmutatni! 
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, ami az ajánlat, illetőleg eredményes eljárás esetén a szerződés részét 
képezi.  
A végleges ajánlatok bontásával ajánlati kötöttség jön létre, melynek mértéke 60 nap.  
 
19. ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 
2451 Ercsi, Fő út 20. Polgármesteri Hivatal 
2015..május 25. 08:30. óra 
20. ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 



Az összegzés megküldésének időpontja: A Kbt. 77. §-a szerint. 
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az összegzés megküldésétől számított 11. nap.  

 
21. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
Jótállás: Teljes körű jótállási kötelezettség a sikeres átadás - átvételtől számított 72 hónap időtartamra.  
 
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a Kbt. 126. § 
(1), (6) és (8) bekezdései szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb a 
munkaterület átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 
 
Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) 
bekezdés a) pontja és (8) bekezdései szerint. 
 
Késedelmi kötbér,  a kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó vállalkozói 
díj összegének 0,5 %-a, maximum vállalkozói díj összegének 15 % -a, melynek elérése esetén a 
megrendelőt megilleti a szerződés felmondásának joga 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Dokumentációban található 
szerződéstervezet tartalmazza.  
 
22. EGYÉB 

 
1.) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevőknek a Kbt. 67. § alapján. 

 
2.) Az írásbeli összegezést Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlattevők 

részére. 
 

3.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart ajánlattételi felhívás megküldését követő 7. napon 11.00 
órakor. Találkozás helye:……………………… 
 

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

5.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéséről, továbbá Kbt. 
40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is). Az ajánlatnak a Kbt. 61. § 
(1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti 
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 
 



6.) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés 
szerinti információkat. 
 

7.) Az ajánlattevőknek elektronikus közbeszerzési költségvetés kiírási program segítségével 
tételes, árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolni papír alapon és DVD lemezen is, a 
dokumentáció mellékletét képező árazatlan tervezői költségvetés alapján. 
 

8.) Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek 
(hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő 
tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található. (Kbt. 54. § (1) bekezdése) 
 

9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén vállalja a 306/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 9. § 
- a szerinti felelősségbiztosítási szerződés megkötését (eredeti nyilatkozat) 
 

10.) Az Ajánlattevő a kivitelezés idejére köteles az alábbi biztosítási szerződések megkötésére és 
az építési beruházás befejezéséig azok hatályban tartására: 
 
A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek minimális 
összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű káreseményre vonatkozik; 
A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint esetenként, 
és évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 
Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 
(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg. 
 

11.)  Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely 
legalább a következőket tartalmazza: 
- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni  
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése, 
valamint a cégjegyzésre jogosult - ajánlatot aláíró - személy(ek) neve, beosztása, telefon és 
telefax száma, címe, valamint a részére adott meghatalmazás 
- a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek 
Az egy közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő(k) 
személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. A közös 
ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők megjelölését. 
 

12.) Az Ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással és tartalomjegyzékkel 
ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 db példányban köteles benyújtani. Az ajánlat 
minden tartalommal rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell 
ellátni: Ajánlat - Utak-járdák felújítása – Határidő előtt nem bontható fel! 
 

13.) Az Ajánlattevőnek az ajánlatát elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható pdf. file) a papíralapú (eredeti) példányhoz köteles csatolni DVD-n. 
 

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

15.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő és közös ajánlatétel esetén a közös ajánlattevők 
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a benyújtott pénzintézeti igazolásban szereplőkön túl más 
pénzintézetnél nem vezet bankszámlát.  



16.) Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló 
nyilatkozatnak. 
 

17.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az összesített vállalkozói díjra vonatkozó 
nyilatkozatát. Az összesített vállalkozói díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza az 
ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet is, 
figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. 
§-ában szabályozottak szerint. 
 

18.) Ajánlattevők az Ajánlattételi felhívás alkalmassági előírásai kapcsán az alábbiakat is vegyék 
figyelembe az ajánlatkészítés során:  
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely 
más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, 
több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 
került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési 
beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, 
hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől 
eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 
rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, 
amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 
 

19.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdésére, miszerint az a vállalkozó, aki kivitelezői 
tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát, a névjegyzéket vezető 
szervnek bejelenteni. Erre tekintettel az ajánlathoz csatolni kell a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által kiállított igazolást, vagy a nyilvántartásba vételről a kamara írásbeli értesítését 
egyszerű másolatban, amely tartalmazza a vállalkozó nyilvántartási számát. 
 

20.) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az 
olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven 
készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat 
ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának 
helyességéért az Ajánlattevő felelős. 



21.) Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosítékra vonatkozó Kbt. 
126. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 
 

22.) Az ajánlat benyújtását Ajánlatkérő nem köti Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához. 
 

23.)  Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság 
létrehozását.  

 
24.) Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem gondoskodik az adott szakember kamarai 

regisztrációjáról (MI/2. Igazolási mód), az esetben ezt az ajánlattevő a Kbt. 124. § (4) bek. 
szerinti szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli.  

 
25.) Amennyiben bárhol az ajánlattételi felhívásban, a műszaki dokumentációban, leírásban az 

ajánlatkérő típusokat, gyártmányokat adott meg, úgy azt a műszaki paraméterek, ill. a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása, könnyebb beazonosítása érdekében adta meg, és 
minden esetben „azzal egyenértékű” típus és gyártmány is érthető. Az egyenértékűséget az 
ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell! 

 
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók. 
Ajánlatkérő adószáma: 15727141-2-07 
 
22. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA 
2015. május 4. 

 

Vállalkozási szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről 

 

Ercsi Város Önkormányzata 

Székhely: 2451 Ercsi, Fő út 20. 

Telefon: 06/25/520-620 

Fax:  06/25/505-740 

E-mail:   

Adószám: 15727141-2-07 

Pénzforgalmi számlaszáma:  

Képviseli: Győri Máté polgármester  

,mint Megrendelő, másrészről 

 

……………………………………….. 

Székhely:  

Telefon:  

Fax:   

E-mail:   

Adószám: …………………………….. 

Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….. 

Képviseli: …………………………… (Cím: …………………………….; 

Elérhetőség:…………..) 

mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

 

 

 

 



1. A szerződés tárgya 

 

A szerződés tárgya: „Utak-járdák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban kiadott 

dokumentáció, felhívás és a Vállalkozó ajánlata szerint, mely dokumentumok jelen szerződés 

1. 2. és 3. számú mellékletét képezik. 

 

2. A szerződés időtartama 

 

2.1. Felek a jelen szerződést, 2015…………... napjától kezdődően 2015……………. napjáig 

tartó, határozott időtartamra kötik azzal, hogy Vállalkozó legkésőbb ezen határidőn belül 

köteles a szerződést teljesíteni. A teljesítési határidő magában kell, hogy foglalja a műszaki 

átadás-átvételi eljárást és a birtokbaadást is. Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

2.2. Felek rögzítik, hogy az építési munkaterület átadásának, továbbá az építési napló 

megnyitásának a napja jelen szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 15. nap. 

 

2.3. Felek megállapodnak, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama 

30 nap.  

 

2.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján az 

építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül. 

 

3. A teljesítés 

 

3.1. A teljesítés helye: Ercsi Város belterületén a dokumentációban meghatározottak szerint 

 

3.2. A teljesítés során Megrendelő képviselője Győri Máté polgármester, vagy az általa 

írásban meghatalmazott személy. Vállalkozó képviselője: …………………………, vagy az 

által írásban meghatalmazott személy. A szerződés teljesítése körében a felek közötti 

kapcsolattartás kizárólag a képviselők, illetőleg az építési napló útján történik. A 

képviselőknek nem áll jogukban a szerződést módosítani.  

 

3.3. Vállalkozó a teljesítés csak azon szakaszában vehet igénybe közreműködőt, amelyet a 

közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában megjelölt. 

 

3.4. A felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 

munkahelyen vezetett naplóban kötelesek egymással közölni a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően, azzal hogy a Megrendelő köteles Vállalkozó által vezetett 

építési naplót legalább 5 munkanaponként ellenőrizni az általa megbízott jelen szerződés 5.5 

pontjában szereplő műszaki ellenőr(ök) útján. 

 

4. Vállalkozó kötelezettségei: 

 

4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy az építési beruházást saját szervezésében vagy 

alvállalkozóval végzi az e tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak 

megfelelően. A vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát 

maga végezte volna.  

 

4.2. Vállalkozó köteles az elvégzett munkára teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni a 

sikeres átadás - átvételtől számított 72 hónap időtartamra.  



4.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és jótáll azért, hogy a jelen szerződés szerinti 

minden kötelezettséget - ezen belül különösen a feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet 

- a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb 

körültekintéssel, a Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő 

figyelembevétele mellett, valamint az európai uniós és a magyar jogszabályoknak, továbbá a 

vonatkozó szakmai és hatósági előírásoknak megfelelően teljesíti. A Vállalkozó jótáll a jelen 

szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott 

megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját 

maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

 

4.4. Vállalkozó köteles a megrendelőt az építési beruházás teljesítési idejéről legalább két 

munkanappal előbb értesíteni. 

 

4.5. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontban meghatározott munkálatokat a 2.1. pontban 

meghatározott határidőre hiánytalanul elvégezni, beleértve a műszaki átadás-átvételt is. 

 

A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel követően kezdhetők meg. A Vállalkozó 

jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való 

alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat építési naplóban rögzíteni, és ebben 

felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. 

 

Köteles a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges 

hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak 

felróhatóan nem kerül megállapításra hiba vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni 

köteles a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok 

következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más 

vállalkozó okozta. 

 

4.6. Vállalkozó kijelenti, hogy – az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ alapján –  az egész építkezés 

biztosítására teljes körű építési-szerelési biztosítást kötött (ún.: „Construction All Risk”, 

továbbiakban: C.A.R.). 

 

4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során folyamatosan biztosít 1 fő felelős műszaki 

vezetőt, továbbá a munka hatékony, szakmailag kifogástalan elvégzéséhez szükséges számú 

személyzetet a közbeszerzési iratokban megadottak szerint. A felelős műszaki vezető 

személyét a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulásával jogosult 

megváltoztatni. A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 § -ban 

meghatározott feladatokat az ajánlatában meghatározott felelős műszaki vezetővel 

elvégeztetni. Amennyiben a felelős műszaki vezető 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-

ban meghatározott bármely kötelezettségét megszegi, a Megrendelő írásban az építési naplóba 

történő bejegyzéssel felszólítja a Vállalkozót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13 §-ban 

meghatározott kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

13 §-ban foglalt valamely kötelezettség a felszólítás építési naplóban történt bejegyzésétől 

számított 15 napon belül sem teljesül, a Megrendelő jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 

a szerződéstől elállni, továbbá a kötelezettségek megszegéséből eredő kárának megtérítését 

követelni a Vállalkozótól. 

 

4.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges gépek, berendezések, 

eszközök a rendelkezésére állnak. 



4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során mindvégig betartja az építőipari kivitelezési 

tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait. 

 

4.10. Vállalkozó köteles figyelembe venni a teljesítés során a Megrendelő utasításait. Ha a 

Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt 

figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a vállalkozó felelős. 

 

4.11. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 

 

4.12. Vállalkozó köteles az építési beruházás során folytatott munkák során keletkező 

törmeléket elszállítani és ártalmatlanításáról gondoskodni. 

 

4. 13. Vállalkozó köteles tervteljességi nyilatkozatot tenni. 

 

4.14. Vállalkozó köteles részt venni az utófelülvizsgálati eljáráson. 

 

4.15. Vállalkozó a teljesítés során köteles mindvégig együttműködni a Megrendelővel. 

Vállalkozó az esetlegesen szükségessé váló, előre nem látható pótmunkákról, azok 

felmerülésekor haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni és a szükségesnek ítélt 

pótmunkákat az építési naplóban rögzíteni.  

 

4.16. A vállalkozó köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó 

munkákat, illetve az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra 

alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

 

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -ban 

meghatározott feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. Amennyiben a 

vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségeit megszegi, a 

megrendelő jogosult – jelen szerződés 4.7 pontjának rendelkezéseit megfelelően alkalmazva – 

a szerződéstől elállni, és érvényesítheti a vállalkozó szerződésszegéséből eredő kárának a 

megtérítési igényét. 

 

4.17. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező 

munkavállalóival vagy erre szerződött szakcéggel biztosítja. 

 

4.18. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott 

dokumentumokat és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben 

további tervek készítése szükséges köteles azokat elkészíteni vagy elkészíttetni. 

 

4.19. A Vállalkozó a neki átadott dokumentációra a benyújtott ajánlatában megtette a 

szükséges észrevételeket, későbbi észrevételezésre nincsen módja, a tervek hiányosságára 

kifogásként nem hivatkozhat. 

 

4.20. Vállalkozó megerősíti, hogy a munka kivitelezéséhez ajánlattételi felhívást és az átadott 

dokumentációt áttanulmányozta, a munkaterületet bejárta, a munkaterület körülményeit 

megismerte, a megállapodott vállalási összegben szerepeltette. Az elvégzendő munkákat, 

zavaró körülményeket az elvárható gondossággal áttanulmányozta, fentiekre hivatkozva 

többletköltséget nem számolhat el. A vállalkozási szerződés megkötését követően a 



vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan 

hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság 

mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. (Az építőipari 

kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §.) Vállalkozó a jelen 

szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 

dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés 

megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint 

szakvállalat saját felelősségükre ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. 

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, 

kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította 

meg. Vállalkozó a Beruházás funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű 

használatához, a teljes körű I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és 

minőségű megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési 

munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe 

vette. 

 

4.21. Az eltakarásra kerülő munkarészeket elfedés előtt Vállalkozó Megrendelő részére 

köteles bemutatni. E kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozónak 3 munkanappal 

megelőzően kell az eltakarásra kerülő munkarész elfedéséről Megrendelőt értesíteni. 

Amennyiben Vállalkozó ezt nem teljesíti, a munkarész teljesítés igazolása nem történik meg, 

illetőleg az eltakarás megszüntetésével járó munkálatokat köteles elvégezni. Amennyiben a 

Megrendelő építési naplóba bejegyzett felszólítását követő 3 napon belül nem szünteti meg az 

eltakarást a Vállalkozó, akkor a Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségén más 

vállalkozóval elvégeztetni. A megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót az eltakarítási munkák 

elvégeztetéséről, illetőleg azok költségeiről. A Vállalkozó köteles a Megrendelő – eltakarás 

megszüntetésével kapcsolatos munkák elvégeztetésére, illetőleg azok költségeire vonatkozó – 

levelének kézhezvételétől vagy az építési naplóba történő bejegyzésétől számított 3 napon 

belül az eltakarás megszüntetésével kapcsolatos költségeket a Megrendelőnek megfizetni. 

 

4.22. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel és a 

tervezővel minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 

 

4.23. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 

végrehajtania, hogy a szállítás során használt utak, épületek és épületrészek és azok műtárgyai 

károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító útvonalak kiépítésével, karbantartásával, 

megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó 

feladata és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 

környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség, és viselnie 

kell annak következményeit. 

 

4.24. A Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása – és jelenlétükről való 

gondoskodás – az építési beruházás készre jelentését követő teljesítés igazolás kiadására 

vonatkozó eljárásokra. 

 

4.25. Vállalkozó a teljesítés igazolás kiadásához és a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz 

szükséges, valamint általa biztosítandó dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére 

köteles bocsátani az építési beruházás készre jelentésével egyidejűleg, illetve a sikeres 

műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig és a műszaki – átadás átvételi eljárás során a 

Megrendelővel együttműködni.  

 



4.26. A Vállalkozó köteles biztosítani a beruházás ütemterv szerinti megvalósításához 

szükséges erőforrásokat, beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez szükséges 

ráfordításokat (többlet-létszám, műszakszám, stb.) is. Köteles továbbá, megfelelő műszaki 

létszámmal és koordinációval biztosítani, hogy az alvállalkozók egymással összhangban és a 

lehető legnagyobb hatékonysággal végezhessék kijelölt feladataikat. A jelen Szerződéses 

aláírásával a Vállalkozó megerősíti, hogy valamennyi olyan erőforrás rendelkezésére áll, 

amelyek a beruházásához megvalósításához szükségesek. 

 

4.27. A beruházásból esetlegesen eredő forgalmi korlátozások és lezárások miatt a Vállalkozó 

köteles fokozottan együttműködni a Megrendelő által megjelölt kommunikációs 

kapcsolattartó személlyel vagy szervezettel. E körben szükség esetén a Vállalkozó napi 

rendszerességgel köteles adatot szolgáltatni az aktuális és várható forgalmi korlátozásokról és 

lezárásokról, valamint azok előrelátható időtartamáról. Vállalkozó a forgalom-szervezési 

feladatokat ellátó személy vagy szervezet intézkedéseivel szemben tűrésre kötelezett. Köteles 

továbbá együttműködni az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az általa 

végzett munkálatok egyéb nagyberuházások munkálataival a munkaszervezés vonatkozásában 

összeütközésbe kerülnének. 

 

4.28. A Vállalkozó köteles saját költségén helyreállítani a beruházás során az építési területen, 

a szomszédos épületekben, közterületben, illetve közművekben vagy más alépítményekben 

általa vagy alvállalkozói által okozott károkat. 

 

4.29. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb 

szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles betartani. 

Köteles továbbá a munkaterületekről és a csatlakozó idegen területekről az építkezéssel 

önmaga vagy alvállalkozói által okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből 

adódó helyreállítási munkákat a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 

Vállalkozó köteles gondoskodni a felvonulási létesítmények létrehozásáról és elbontásáról, 

valamint a felvonulási és építési területek vagyonvédelméről. A kivitelezéshez szükséges víz 

és elektromos energia vételezésének, továbbá esetleges más közmű (gáz, csatorna) 

használatának költsége a Vállalkozót terheli. A közmű-vételezési lehetőséget a Vállalkozó 

szintén saját költségén köteles megteremteni. 

 

4.30. Az építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat – ide értve az esetlegesen szükséges 

hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatását, a létesítést, a bontást, a közterület-foglalást, 

valamint az elkészült létesítmények üzembe/forgalomba helyezését is – a Vállalkozó 

kötelezettsége, melyeknek költségeit is maga köteles viselni. Vállalkozó kötelezettsége 

továbbá az elkészült létesítmények esetleges használatba vételi engedélyezési eljárásának 

saját költségen történő és a jogszabályok szerinti megindítása (teljes körű kérelem-benyújtási 

kötelezettség). 

 

4.31. A Megrendelő, a Műszaki Ellenőr és a Vállalkozó képviselői közötti koordináció 

biztosítására a Felek heti rendszerességgel kötelesek kooperációs értekezletet tartani, 

amelynek kezdeményezésére a Vállalkozó köteles. Megrendelő ezt meghaladóan jogosult 48 

órán belül megtartandó rendkívüli kooperációs értekezlet összehívására. 

 

4.32. Vállalkozó a kivitelezés megvalósítására lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás, 

határidő stb.) észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően 

haladéktalanul köteles levél útján is a Megrendelőt, és a Műszaki Ellenőrt azok székhelyén 



tájékoztatni. Ezen tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó 

felelősséggel tartozik. 

 

4.33. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt egy példány komplett jóváhagyott 

kiviteli tervdokumentációt (annak valamennyi kiegészítésével együtt), valamint a Beruházásra 

vonatkozó valamennyi engedélyt és szakhatósági, illetve közmű-hozzájárulást a helyszínen 

tartani amennyiben azok rendelkezésre állnak. 

 

A munkavédelemre vonatkozó vállalkozói kötelezettségek: 

4.34. Vállalkozó köteles a munkaterületen a biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet 

munkavállalóival betartatni, köteles továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényben foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelelni. 

4.35. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően rendszeres baleset-, 

munka- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit, és az erről készült jegyzőkönyv 

egy másolatát köteles ezt követően a Mérnöknek haladéktalanul átadni. 

4.36. Vállalkozó köteles ellátni a dolgozóit az egészséges és biztonságos munkavégzés 

feltételeinek érdekében egyéni védőfelszereléssel, ruházattal, lábbelivel, és azok használatát 

köteles folyamatosan ellenőrizni és megkövetelni. Vállalkozó felel az alkalmazottai és 

alvállalkozói vagyoni és testi épségében bekövetkezett károkért. 

4.37. Az építkezés általános rendjét és biztonságát Vállalkozó szervezi. Vállalkozó a saját 

dolgozói és alvállalkozói tevékenységével összefüggésben felmerülő károkért a teljes 

munkaterületen baleset-, munka- és tűzvédelmi felelősséggel tartozik. 

4.38. Több alvállalkozó egyidejű munkavégzése esetén azok munka-, tűz- és balesetvédelmi 

koordinálása a Vállalkozó feladata. 

4.39. Vállalkozó azonnal írásban, telefonon vagy küldönc útján köteles Megrendelőt és a 

Mérnököt tájékoztatni minden munkahelyi személyi sérüléssel vagy jelentősebb vagyoni 

kárral járó balesetről. Az erre vonatkozó jelentésben köteles rögzíteni a baleset minden ismert 

körülményét, a személyi sérülés vagy vagyoni kár természetét és ismert mértékét, minden 

tanú és olyan személy nevét és címét, aki ismerheti a baleset körülményeit és részleteit. 

Vállalkozó köteles továbbá jelenteni minden olyan körülményt, amely a Beruházással érintett 

területen dolgozók testi épségét veszélyezteti, és annak elhárítása a Vállalkozó hatáskörén 

kívül esik. 

4.40. Amennyiben a Vállalkozó a fenti munka-, tűz- és balesetvédelmi kötelezettségeit 

elmulasztja, és azoknak a Megrendelő vagy a Mérnök felhívása ellenére sem tesz eleget, a 

Megrendelő jogosult a munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 

 

5. Megrendelő kötelezettségei: 

 

5.1. Megrendelő köteles Vállalkozónak átadni a rendelkezésére álló, beruházáshoz szükséges 

információkat, dokumentumokat, kiviteli tervdokumentációt, hatósági engedélyeket. 

 

5.2. Megrendelő köteles a munkavégzés helyét munkavégzésre alkalmas állapotban a 

vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

 



5.3. Megrendelő köteles a szerződésszerű – jelen szerződés kötelezettségeinek megfelelő – 

munkát átvenni és határidőre megfizetni Vállalkozó részére a 6. pontban meghatározott 

vállalkozói díjat. 

 

5.4. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik az építési beruházás ellenszolgáltatásának 

teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel. 

 

5.5. Megrendelő köteles részt venni a műszaki átadás-átvételi eljárásban, valamint köteles – 

műszaki ellenőr útján – gondoskodni a teljesítés igazolás kiállításáról az egész építési 

beruházás teljesítésének, befejezésének napján a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerint. 

 

A teljesítés igazolás kiadására jogosult személy(ek): 

………………………………… műszaki ellenőr 

………………………………… 

 

5.6. Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a Vállalkozóval. 

 

5.7. Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni. Az átadás-átvételi eljárástól 

számított egy éven belül Megrendelő köteles előkészíteni az utófelülvizsgálati eljárást és arra 

meghívni a Vállalkozót. 

 

A Megrendelő kötelezettsége továbbá a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § -ban 

meghatározott feladatok ellátása, illetőleg kötelezettségek teljesítése. 

 

A Megrendelő köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16 § -ban meghatározott 

feladatokat az 5.5 pontban meghatározott műszaki ellenőr(ök)kel elvégeztetni, azzal, hogy a 

fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a 

műszaki átadás átvételi eljárás lezárásától számított, tizenöt munkanapon – figyelemmel a 

Kbt. 130. § (1) bekezdésére és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) 

pontjára – belül a műszaki ellenőr köteles a teljesítésigazolást kiállítani és azt a Megrendelő 

és a Vállalkozó részére megküldeni. 

 

6. Árak, fizetési feltételek: 

6.1. Felek megállapodása és vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során tett ajánlata alapján a 

vállalkozói díj összege………………………..Ft+ÁFA, amely magában foglalja az építési 

beruházás kivitelezésével, teljesítésével járó valamennyi munkálat költségét, továbbá 

tartalmazza az ajánlattevő által megajánlott vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő mértékű 

tartalékkeretet is, figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében, valamint a 306/2011 (XII.23.) 

Korm. rendelet 7. §-ában szabályozottakra: 

 

A vállalkozói díj összege magában foglalja különösen: 

o a közvetlen költségeket, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen 

gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, valamint az építőipari 

rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 

o a fedezetet, ennek keretében a közvetlen költségek között nem szereplő általános 

költségeket és a tervezett nyereséget. 

o a vállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt személyek bér- és járulékköltségeit,  

o a kivitelezéshez szükséges alapanyagok, valamint a felhasznált energia költségét,  



o a felmerülő többletmunkákat, illetőleg a közbeszerzési eljárás dokumentációjának 

mellékletét képező tételes költségvetés valamennyi munkaneme elvégzésének 

költségét, 

o továbbá az 5 %-os tartalékkeretet. 

o A teljes nettó vállalkozási díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan az 

alább megjelölt feladatokkal kapcsolatos valamennyi költséget: 

o A megvalósulási tervdokumentáció készítésének költségei (12 példányban); 

o A szabványok, illetve a Megrendelő által elfogadott minőségbiztosítási dokumentáció 

szerinti minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségei, valamint a szükséges 

szakvélemények, minőségi tanúsítványok, a Szerződésben előírt paraméterek 

teljesítését igazoló mérések költségei, illetőleg a kezelési és karbantartási utasítások (6 

példányban) készítésének költségei; 

o Szavatossági és jótállási költségek; 

o A Kivitelezési Munkák időtartamára a szükséges ideiglenes mellék-létesítmények, 

kerítés, ideiglenes kapu stb. létesítésének és elbontásának költségei, valamint a 

közterület-foglalás költségei; 

o A Beruházással érintett területek és az azokkal közvetlenül szomszédos ingatlanok 

beruházás előtti műszaki állagfelvételének, állagmegóvásának és a Vállalkozó által 

ezen területeken okozott károk helyreállításának költségei, valamint az építkezés 

befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételének költségei, illetőleg az e körben 

esetlegesen felmerülő jogvitákban a teljes körű jogi képviselettel és az ítélet 

végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek; 

o A Kivitelezési Munka megvalósításhoz szükséges valamennyi árvonzat (pl. a 

segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulás, egyéb díjak, költségek, ideiglenes 

létesítmények stb. értéke); 

o A szükséges üzemi próbák, próbaüzem, beszabályozások, mintavételek elvégzésének, 

valamint a kiértékelések, szakvélemények és műbizonylatok költsége; 

o A közművekkel való összekötés költségei; 

o A munkaterület őrzése, védése, közlekedés- és forgalomszervezés, továbbá ennek 

költségei; 

o a Beruházás teljes kivitelezési idejére vonatkozó építésszerelési és felelősségi 

biztosítás költségei, ide értve a biztosítási szerződésekben meghatározott önrész 

összegét; 

o munkavédelemmel kapcsolatos feladatok költségei; 

o üzembe helyezési/forgalomba helyezési eljárások költségei; 

 

Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatában foglalt áron felül semmilyen jogcímen 

térítésre nem tarthat igényt. Felek e körben rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési 

eljárás során a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a beruházással összefüggő valamennyi 

rendelkezésre álló tervdokumentációt, a tételes árazatlan költségvetést és a kiegészítő 

tájékoztatást, melyet a Vállalkozó a megajánlott vállalkozói díja alapján megfelelően 

beárazott, erre tekintettel adta meg az árajánlatát, mely alapján kötelezettséget vállal, hogy a 

jelen szerződésben foglalt vállalkozói díjért a teljes kivitelezési és kapcsolódó munkákat 

elvégzi. 

 

Felek rögzítik, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a 

vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 

vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de 

a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 



6.2. Vállalkozó jogosult a Kbt. 131. § (1) és (2) bek. szerint a szerződésben foglalt - 

tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg 

előlegként történő igénybevételére, előleg-visszafizetési biztosíték fejében és előzetes 

nyújtása mellett. 

 

6.3. A díj fizetése legfeljebb négy részletben, előleg, két részszámla és végszámla alapján, a 

Dokumentációban és a Kbt. 131. §., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek, és a 306/ 2011. (XII.23.) Korm. 

rendelet 12. § és 14. §-a szerint, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 

mellékletei hiánytalan benyújtását követően történik.  

 

 

6.3.1. Az első részszámlát a Vállalkozó 30 %-os készültségi fok elérésénél jogosult benyújtani 

a vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegre. 

 

6.3.2. A második részszámlát a Vállalkozó 60 %-os készültségi fok elérésénél jogosult 

benyújtani a vállalkozói díj további 30 %-ának megfelelő összegre.  

 

6.3.3. A végszámlát a Vállalkozó 100 %-os készültségi fok elérésénél nyújthatja be a 

részszámlákkal még nem érvényesített vállalkozói díjra.   

 

6.3.4. A készültségi fokhoz tartozó műszaki követelmények a műszaki dokumentációban 

kerülnek meghatározásra. 

 

6.4. Vállalkozó, a vállalkozási díjra, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és 

mellékletei hiánytalan benyújtását követően, teljesítésigazolással elismerten elvégzett 

teljesítés után jogosult. 

 

6.5 A Vállalkozó illetőleg az alvállalkozó(k) az ellenszolgáltatás megfizetésére kijelölt 

bankszámlaszámait jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben 2. számú 

melléklet tartalmában változás áll be, a Vállalkozó a megváltozott tartalomról, a változás 

bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári 

napon belül tájékoztatja a Megrendelőt. 

 

6.6 Vállalkozó, illetőleg a 4.1 szerinti alvállalkozó a számla kiállítására kizárólag a 

Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult. A vállalkozó által kiállított 

számlának meg kell felelnie a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak. A Megrendelő és 

a Vállalkozó kötelesek az ellenszolgáltatás teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. Törvény 36/A § -nak megfelelően eljárni. 

 

6.7. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és 

egyiküknek sincs olyan jogállása, mely alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. 

Egyebekben a számlázásra és a kifizetésre a mindenkor hatályos ÁFA törvény az irányadó. 

 

6.8. Tartalékkeret lehívásának módja:  

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során olyan, a kiviteli 

tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben nem szereplő munka merül fel, amely a 

beruházás teljes befejezéséhez műszakilag elengedhetetlenül szükséges, azaz amely nélkül a 

létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, azt a Vállalkozó a tartalékkeret terhére 

köteles elvégezni. Az ilyen munka felmerülésekor a Vállalkozó haladéktalanul írásban jelezni 

köteles a Megrendelő felé a felmerülő pótmunka jellegét, várható költségeit és 



szükségszerűségének műszaki indokait. Megrendelő – a műszaki ellenőr bevonásával és 

írásbeli szakvéleményével – legkésőbb a Vállalkozó bejelentését követő 15 napon belül 

írásban dönt. A pótmunka elszámolására a Vállalkozó által az ajánlatában tett költségvetés 

alapján kerül sor.  

 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

7.1. Késedelmi kötbér 

 

Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén (2.1. pont) naponta a tartalékkeret és áfa nélkül 

számított vállalkozói díj 0,5 %-nak azaz  …………- Ft azaz összegnek megfelelő késedelmi 

kötbér megfizetésére köteles, a késedelmi kötbér együttes összege azonban nem haladhatja 

meg a nettó vállalkozói díj 15 %-át. Késedelmes teljesítésnek minősül a teljes építési 

beruházás kivitelezésére vonatkozó teljesítési időpontjához képesti késedelmes teljesítés. 

Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a késedelmi kötbér értéke eléri a 

Vállalkozói díj 15 %-t, a Megrendelő jogosult a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásbeli 

nyilatkozattal jelen szerződéstől elállni és a késedelmi kötbér összegének megfizetésén felül 

kérheti a késedelmi kötbért meghaladó kárának a megtérítését is. 

 

7.2. Előleg-visszafizetési biztosíték 

 

A Vállalkozó köteles – legkésőbb a munkaterület átadásáig – az igénybevett előlegnek 

megfelelő összeg azaz ………………………… Ft – a Vállalkozási Szerződés teljes 

időtartamára (a végszámla benyújtásának napjáig) vonatkozó – előleg-visszafizetési 

biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére. A biztosíték – a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja 

alapján – a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként a pénzösszegnek a 

Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által 

vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 

alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Amennyiben a 

biztosíték a Vállalkozói Szerződés határidőben nem áll a Megrendelő rendelkezésére, a 

Megrendelő jogosult jelen szerződéstől a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásos 

nyilatkozatával elállni és követelheti a teljesítési biztosíték teljes összegét, továbbá a 

szerződés meghiúsulásából eredő kárának a megtérítését. 

 
A bank vagy biztosító által vállalt garancia akkor megfelelő, ha: 

 korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 

 a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 

 futamideje a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló – teljesítés igazolás – dokumentum Vállalkozó 
részére történő kézbesítésétől számított 8. naptári napig tart. 

 
A fentieken túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank vagy biztosító kötelezettség- 
vállalását, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen 
kívül hagyva –, a jogviszony vizsgálata nélkül a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a 
Megrendelőnek a megjelölt összeget. 

 

7.3 Biztosítási szerződés 

 

A Vállalkozó a kivitelezés idejére köteles – jelen szerződés 4.6 pontja szerint – az alábbi 

biztosítási szerződéseknek a beruházás befejezéséig történő hatályban tartására: 

o A létesítmény építésszerelési munkáira vonatkozó biztosítási szerződés, amelynek 

minimális összege az ellenszolgáltatás végösszegével megegyező mértékű 



káreseményre vonatkozik; 

o A létesítmény és a vállalkozó eszközeinek biztosítása: alsó határa 1.000.000 forint 

esetenként, és évente 10.000.000 forint vagy annak megfelelő összeg; 

o Harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozó biztosítási szerződés 

(felelősségbiztosítás): minimális összege 10.000.000 forint vagy annak megfelelő 

összeg. 
 

A Vállalkozó jelen pontban meghatározott szerződéseket köteles jelen szerződés aláírásának 

napján megkötni és jelen pontban meghatározott szerződések egy-egy eredeti példányát a 

Megrendelő részére haladéktalanul, de legkésőbb azok aláírásától számított 10 napon belül 

megküldeni. Amennyiben ezen kötelezettségének – határidőn belül történő – teljesítését a 

Vállalkozó elmulasztja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől – a Vállalkozóhoz intézett 

írásbeli nyilatkozattal – elállni.  

 

8. Egyéb 
8.1. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 

munkaterületen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni 

 

8.2 A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha 

bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza 

vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból 

lehetetlenült. 

 

8.3. Szerződő felek rögzítik, hogy  

Az Ajánlattevő által igényelt összegű előleg biztosítására a Kbt. 126. § (1), (6) és (8) 

bekezdései szerint. Nyertes ajánlattevőnek az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb a 

munkaterület átadásáig a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. 

 

Valamennyi biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 

126. § (6) bekezdés a) pontja és (8) bekezdései szerint. 

- Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

- Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

köteles a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a jelen szerződés 8.4. pontja 

szerinti ügyletekről a Megrendelő haladéktalanul értesíteni. 

 

8.4. A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vállalkozóban  közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek. 

b) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 



c) Az a) és b) pontok szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 

jogosult. 

d) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

8.5. A szerződés teljesítésére és esetleges módosítására a Kbt. 128. § - 132.§ -okban foglaltak 

az irányadóak. 

 

8.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés alapján valamely rendelkezés 

értelmezése vagy szerződés teljesítése során köztük vitás kérdés merül fel azt először 

közvetítői eljárás segítségével kísérlik meg rendezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a 

közvetítői eljárás eredménytelenül zárul a Megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság 

jogosult eljárni a köztük fennálló jogvitában. 

 

8.7. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszony során a másik félhez intézett ajánlott küldemény 

formájában postán feladott írásbeli nyilatkozatokat a feladás napjától számított 5. naptári 

napon a másik fél részére kézbesítettnek tekintik, kivéve, ha küldeményt kapó fél a posta által 

kibocsátott közokirattal igazolja, hogy a küldemény kézbesítése sikertelen volt. 

 

8.8 Felek megállapodnak, hogy a Kbt. szerinti rendelkezések, továbbá a közbeszerzési iratok 

jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így az azokban foglalt rendelkezések, 

kitételek kötelezően alkalmazandóak a felek között fennálló szerződéses viszonyban. 

 

8.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a Kbt., valamint 

az építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírják. 

 

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

 

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

  Ercsi Város Önkormányzata     

              Megrendelő                                    Vállalkozó 

képviseli: Győri Máté polgármester 

 

  

 

 

Mellékletek: 

- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 

- 2. számú melléklet: Ajánlattételi dokumentáció 

- 3. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 

- 4. számú melléklet: Vállalkozó bankszámlaszáma 

 

 


