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I.

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
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Az eljárás:
Ipoly – táj Területfejlesztési Társulás – Nőtincs, Szente, Felsőpetény és Diósjenő községek
önkormányzatai nevében is eljárva – a „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi
terveinek elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges
tervezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásának Eljárást megindító felhívása
13373/2012 számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2012/103 számában. Az
Ajánlatkérési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Eljárást megindító felhívásban
foglaltakat, a dokumentáció az Eljárást megindító felhívással együtt kezelendő.
A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. és annak végrehajtási
rendeleteinek vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre az Eljárást
megindító felhívás és jelen Ajánlatkérési dokumentáció külön nem tesz utalást.
A feladat leírása:
A feladat műszaki tartalmát az Ajánlatkérő által kiadott Ajánlatkérési dokumentáció
tartalmazza. A szerződés megkötését követően a nyertes Ajánlattevő nem hivatkozhat arra,
hogy a feladat műszaki tartalmát nem ismerte meg teljes egészében.
Az ajánlat elkészítésének alapja az Ajánlattevők által átvett Ajánlatkérési dokumentáció. Az
ajánlat a jelen közbeszerzés részeinek tárgyát képező feladatok teljes körű elvégzését kell,
hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott
dokumentumokban előírta. Az ajánlatban szereplő árakat Euróban kell megadni.
Az ajánlatokat csakis az Ajánlatkérési dokumentációban foglaltak alapján lehet benyújtani.
Az olyan ajánlat, amelyet az Ajánlattevő a saját feltételeinek, kikötéseinek beszúrásával,
becsatolásával dolgozott ki, érvénytelenítésre kerül. Többváltozatú ajánlat benyújtására nincs
lehetőség.
A részletes műszaki tartalom az Ajánlatkérési dokumentáció VI. fejezetében, illetve külön
kötetben található, melyet Ajánlatkérő részben elektronikus formában bocsátja az
Ajánlattevők rendelkezésre.
Kiegészítő tájékoztatás kérése:
A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 45.§ és a 122.§ (5) alkalmazásával,
írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az alább megjelölt
címen.
A kiegészítő tájékoztatást írásban, egyidejűleg kapják meg az Ajánlattevők a kérdések
szövegével, de a kérdést feltevő megnevezése nélkül.
Az Ajánlatkérő – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a
megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre –
élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
Ebben az esetben az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról Ajánlatkérő valamennyi
gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az Ajánlatkérőnél jelezte,
haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíti.
Kiegészítő tájékoztatást kérni kizárólag ÍRÁSBAN (postai úton, faxon, e-mailen) az alábbi
elérhetőségeken lehet:
Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás:
 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.
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fax: 35/300-782
e-mail: ipoly.taj.tarsulas@gmail.com

Kizárólag az Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben
megfelelő postacímet, telefaxszámot, illetve e-mail címet adjon meg, amelyre a kérdéseket és
válaszokat az Ajánlatkérő továbbíthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (6) bekezdése alapján kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy az
Ajánlatkérési dokumentáció valamely eleme semmis, ha az Ajánlatkérési dokumentáción
belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy az Ajánlatkérési
dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt.
rendelkezéseitől.
Az ajánlatkészítési időszakban az Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem szervez az
Ajánlattevők számára.
Ajánlattételi határidő meghosszabbítása, ajánlati felhívás visszavonása:
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítására a Kbt. 41. § (2) bekezdéseiben, míg az ajánlati
felhívás visszavonására a Kbt.44. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
Ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlat elkészítésének alapja az Eljárást megindító felhívás és az Ajánlatkérési
dokumentáció. Az ajánlatot e két dokumentumban leírtaknak megfelelő formában és
tartalommal kell benyújtani.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a dokumentációban meghatározott igazolásokat,
nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat lehetőleg az ugyanott meghatározott sorrendnek
megfelelően.
Az ajánlatot egy eredeti, két másolati, valamint egy elektronikus példányban kell benyújtani.
Ajánlatkérő elektronikus példányon az eredeti ajánlat valamennyi tartalommal bíró oldalának
szkennelt változatát tartalmazó elektronikus adathordozót ért.
Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó.
Az ajánlattétel nyelve a magyar, az e nyelvtől eltérő nyelven benyújtott hatósági igazolások,
nyilatkozatok, referenciák csak az alábbiak szerint vehetők figyelembe. Az idegen nyelven
benyújtott iratok vonatkozásában a Kbt. 36.§ (3) bekezdése az irányadó. 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 fordítás
tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatnak az elején
tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok
oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatot fűzve, bonthatatlan kötésben kell benyújtani. Bonthatatlan kötésnek tekinti
Ajánlatkérő, ha az ajánlat az alábbi követelményeknek megfelel:
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Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy
része a matricán legyen.
Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban kell benyújtani, melyen az alábbiakat kell
feltüntetni: „HUSK/1001/2.1.2./0001 – tervezési feladatok ellátása”. Amennyiben
Ajánlattevők ajánlatukat postai úton nyújtják be, a csomagoláson fel kell tüntetni továbbá,
hogy „Közbeszerzési eljárás ajánlata – Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!”
Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az ajánlatkérő nem vállal
felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Ajánlattevő az
ilyen okból idő előtt felbontott ajánlatot érvénytelenné minősíti. Az ajánlatok átvételét írásos
átvételi elismervény – annak az ajánlatkérő képviselője által történő aláírása – igazolja.
Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő formában, példányszámban
és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
Ajánlattevőt terheli. Amennyiben tehát az ajánlat az ajánlati határidőnél később érkezik meg
az ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő
érvénytelennek tekinti és az eljárásban továbbiakban már nem vehet részt.
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az
Ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő
nem kötelezhető.
Közös ajánlattétel
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha több ajánlattevő közösen
tesz ajánlatot, a dokumentációt – figyelemmel a Kbt. 49. § (6) bekezdésére – legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. Ha egy
ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően
közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös
ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően
nem módosítható.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők csoportjának
képviseletében tett nyilatkozatokat elegendő, ha a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult
képviselő írja alá.
Azon nyilatkozatok, melyek a közös ajánlattevőkre, mint a közös ajánlattevők csoportjának
tagjára vonatkoznak (pl. Nyilatkozat kizáró okokról), minden tagra vonatkozóan, külön-külön
kell megtenni és az ajánlathoz csatolni.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni szükséges a közös ajánlattevők által
cégszerűen aláírt együttműködési szerződést, amely megfelel valamennyi alábbi
követelménynek:
 tartalmazza a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni
(továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
 tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
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tartalmazza a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag
részéről;
tartalmazza az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának
ismertetését a tagok és a vezető között;
a számlázás rendjét.

Üzleti titok:
A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni,
hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.
Ajánlati ár:
Az ajánlatkérő a „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése
című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt által biztosított vissza nem térítendő támogatásból és
saját erőből kívánja az ellenszolgáltatást fedezni. Az ajánlatkérés, szerződéskötés és a
kifizetések pénzneme: Euró.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő biztosítja a részszámlázás lehetőségét.
Nyertes ajánlattevő egy részszámlát és egy végszámlát nyújthat be a szerződés-tervezetben
meghatározottak szerint. A részszámla összege nem haladhatja meg az ajánlati ár 40 %-át.
Az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 130. § vonatkozó rendelkezései alapján teljesíti az
ellenszolgáltatást.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
értelmében az alábbi rendelkezések irányadók:
„36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló
törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók
közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között
megkötött vállalkozási 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.
Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a
polgári jog szerinti alvállalkozó.
(2) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén
a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.
(3) A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása
vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az
együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja
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a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés
időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi
adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és
egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem
kapta meg, valamint abban az esetben sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet
felszámolás alatt áll.
(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt
együttes adóigazolásban állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat
ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a
követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását
követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és
vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként
kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt.
(5) Amennyiben az (1)–(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között
történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt
vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló,
azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozásáért,
amelynek a kifizetést teljesítették.
(6) Az (1)–(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében
eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni
kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az
ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége
nem keletkezik.
(7) Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az e § hatálya alá
tartozó kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható.
(8) Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését
faktorálja (engedményezi), a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak
(engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor (engedményes) vagy az alvállalkozó
rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, vagy az
alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a
kifizetést teljesítő egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll.
(9) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson
feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett.”
„172. § (17) Az adózó a közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötött
szerződésekhez kapcsolódó, e törvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig
terjedő mulasztási bírsággal sújtható.”
Benyújtandó dokumentumok:
Ajánlatkérő az Eljárást megindító felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban
meghatározott dokumentumok benyújtását várja el az Ajánlattevőtől. A benyújtandó
dokumentumok listáját jelen Ajánlatkérési dokumentáció II. része tartalmazza. Az olyan
nyilatkozatokat, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
szolgálnak eredeti vagy hiteles másolatban szükséges benyújtani, az egyéb igazolások a Kbt.
36.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Az ajánlatok felbontása:
Az ajánlatot Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártával azonos időpontban bontja fel.
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Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá – tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzéshez
támogatásban részesül – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint
személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő az alábbi – a felolvasólapon megjelenítendő –
információkat közli a jelenlévőkkel:
 az ajánlattevő neve, címe és székhelye,
 azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempontok alapján
értékelésre kerülnek.
Hiánypótlás:
A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 67. § alapján biztosított.
Az Ajánlatkérési dokumentációban leírt formai követelményeket
benyújtásakor is alkalmazni kell.

a hiánypótlások

Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Több azonos összpontszámú ajánlat esetében az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (3)-(4) bekezdése
szerint jár el.
Az eljárás eredménye:
Az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott
minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntéséről a Kbt. 65.§ (1) bekezdése és a 77.§ (2)
alapján az ajánlati kötöttség fennállása alatt értesíti az ajánlattevőket.
Szerződéskötés:
Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 124.§ (1) és (4) bekezdése szerint köti meg.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – nyertes visszalépése esetén – a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal
meghosszabbodik.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség Kbt. 124.§ (6) bekezdés szerinti időtartama
alatt köteles megkötni, amennyiben e törvény másként nem rendelkezik.
Nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz
napos időtartam lejártáig.
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II.

AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK
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A mellékleteket lehetőség szerint, az alábbi sorrendben kell az ajánlathoz lefűzni:1
Fedlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap*
Ajánlati nyilatkozat*
Közös ajánlattevők esetén a Kbt. 25. § (2) bekezdése szerinti
megállapodás
Nyilatkozat kizáró okokról (ajánlattevőre vonatkozóan)*
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján
Nyilatkozat kizáró okokról (az alvállalkozók és az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezetek vonatkozásában)*
A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozat*
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat*
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet nyilatkozata*
A Kbt. 55. § (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§
(1) bekezdésének a) pontja alapján pénzügyi intézmények igazolásai
(Eljárást megindító felhívás III.2.2. P.1. pontja szerinti tartalommal)
Nyilatkozat bankszámlaszámokról*
A Kbt. 55. § (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§
(1) bekezdésének c) pontja alapján az előző három évre vonatkozóan
az árbevételről szóló nyilatkozat (Eljárást megindító felhívás III.2.2.
P.2 pontja alapján)*
A Kbt. 55. § (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15.§
(3) bekezdésének a) pontja alapján az Eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb tervezési
munkáira vonatkozó szolgáltatásainak ismertetése (Eljárást megindító
felhívás III.2.3. M.1. pontja)*
A Kbt. 55. § (1) illetve a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15.§
(3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe* (továbbá szakmai önéletrajz,
végzettséget igazoló okmányok, a nyilvántartásba vétel igazolása,
amennyiben a szakember a Magyar Mérnöki Kamara „Tervezői,
Felelős Műszaki Vezetői, Építési Műszaki Ellenőri és Szakértői
Névjegyzék” nevű közhiteles nyilvántartásában nem szerepel,
valamint rendelkezésre állási nyilatkozat) (Eljárást megindító felhívás
III.2.3. M.2. pontja)
Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti követelményekről*
Nyilatkozat a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján*
Az Ajánlattevő, az ajánlatban megjelölt – 10% fölötti –
alvállalkozó(k), illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti
szervezet/személy esetében az ajánlatban aláíró cégjegyzésre jogosult
aláírási címpéldánya. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre
jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a
1

A*-gal megjelölt mellékletek esetében az Ajánlattételi dokumentáció III. része minta dokumentumokat
tartalmaz.
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meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelemről*
Nyilatkozat szerződés-tervezetről*
Egyéb dokumentumok
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III.

AJÁNLOTT IGAZOLÁS ÉS NYILATKOZATMINTÁK
(a Kbt. 49. § (2) bekezdése szerint)
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Felolvasólap
A közbeszerzés tárgya: „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő képviselőjének
neve:
telefonszáma:
faxszáma:
e-mail címe:

1. Ajánlati ár (nettó)

……….. ,- EUR

…………………, 2012. ………………..
……………………………….
cégszerű aláírás
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Ajánlati nyilatkozat
Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot
teszem:
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a Közbeszerzési
Értesítőben 13373/2012 számon megjelent közbeszerzési eljárás Eljárást megindító
felhívásának és Ajánlatkérési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést
megkötjük és a munkát az Eljárást megindító felhívásban és az Ajánlatkérési
dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint ….… ,- EUR + ÁFA,
azaz …………… Euró + általános forgalmi adó, összegért szerződésszerűen teljesítjük.
2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
Eljárást megindító felhívással és az Ajánlatkérési dokumentációval, vagy azok bármely
feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött
szerződés teljesítése során. 2
4. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk,
kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
5. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és
középvállalkozásokról,
fejlődésük
támogatásáról
szóló
törvény
szerint
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak3 minősül.
vagy
5. A Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy az ajánlattevő kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint nem minősül
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak. 4
…………………, 2012. ………………..
……………………………….
cégszerű aláírás
2

Amennyiben nincsenek közös Ajánlattevők, a pont törölhető.
A nem kívánt szöveg törlendő!
4
Az 5. pont esetében Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti besorolásától függően a nem kívánt rész törlendő.
3
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Nyilatkozat kizáró okokról
(ajánlattevőre vonatkozóan)
Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt céggel szemben nem állnak fenn közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok:
Kbt. 56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy 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;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), 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;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el, vagy
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély
megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél
nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel,
vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti
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hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős
bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó)
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként
szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az
adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem
kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján
fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
Kbt. 56. § (2) 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 jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.
Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező
gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira
vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
57. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott
- jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt
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
versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal
bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két
éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
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d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

…………………, 2012. ………………..
……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat kizáró okokról
(az alvállalkozók és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek
vonatkozásában)
Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
1. hogy sem az általunk a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k),
sem az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartoznak a Kbt.
56. § szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint
2. hogy sem az általunk a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k),
sem az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartoznak a Kbt.
57. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
vagy
2. hogy az általunk az eljárásban meg nem jelölt alvállalkozó(k) nem tartoznak a Kbt. 57.
§ szerinti kizáró okok hatálya alá, továbbá az ajánlatunkhoz csatoljuk az eljárásban
megjelölt alvállalkozók és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
nyilatkozatát arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 5

…………………, 2012. ………………..
……………………………….
cégszerű aláírás

5

A 2. pont esetében Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. § szerint választhat az
alvállalkozók és az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában a Kbt. 57. § szerinti
kizáró okok igazolásának vonatkozásában. Ajánlattevő választásának megfelelően a nem kívánt szöveg törlendő,
illetve amennyiben releváns, a szükséges nyilatkozatok csatolandóak.

- 19 -

Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján

Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt cég olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén/szabályozott tőzsdén jegyeznek6.
Amennyiben az általam képviselt cég olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén7
1. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának neve ás
állandó lakcíme:8
Név

Állandó lakcím

2. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégnek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nincsen.

…………………, 2012. ………………..
……………………………….
cégszerű aláírás

6

A nem kívánt szöveg törlendő.
Az 1. és 2. nyilatkozatok közül a nem releváns törlendő. Amennyiben a képviselt céget szabályozott tőzsdén
jegyzik, az 1. és 2. nyilatkozat is törlendő.
8
A táblázat további sorokkal bővíthető.
7
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A Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozat9
Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az hogy az általam képviselt cég a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint a
közbeszerzés alább megjelölt részei tekintetében vesz igénybe alvállalkozót, valamint ezen
részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi
alvállalkozókat kívánja igénybe venni, az alábbi százalékos arányban:
Kbt. 40. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti rész

Kbt. 40. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti
alvállalkozó

Kbt. 40. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti
százalékos arány

…………………, 2012. ………………..
……………………………….
cégszerű aláírás

9

Értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben a táblázatot át kell húzni.
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A Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat10

Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet
igénybe veszek/nem veszek igénybe11.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe: ……...………………………..
Az Eljárást megindító felhívás vonatkozó pontja, melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik: ………………………………….
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése alapján a kapacitás rendelkezésre bocsátása az alábbi esetre
tekintettel történik:
a) az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és
ennek módjáról az alábbiak szerinti nyilatkozunk: ……………….
Illetőleg a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.
b) az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, és erre
tekintettel nyilatkozunk arról, hogy …………….. módon vonjuk be a teljesítés során
a ……………..(szervezet neve) szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság
igazolásához felhasználjuk, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során,
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az ajánlatban benyújtjuk az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más
szervezet fizetésképtelenségünk esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon
kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
…………………, 2012. ………………..
……………………………….
cégszerű aláírás

10
11

A megfelelő részeket értelemszerűen kell kitölteni, a nem releváns részek törlendőek.
A nem kívánt szöveg törlendő.
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A Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti szervezet nyilatkozata
Alulírott…………………………..,, mint a ……………................. (a Kbt. 55.§ (5) bekezdése
szerinti szervezet neve, címe) képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás „„Középső
Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című
(HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom
hogy az általam képviselt ……………………………………………………………. (a Kbt.
55.§ (5) bekezdés szerinti szervezet neve) vonatkozásában a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

…………………, 2012. ………………..
………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat bankszámlaszámokról

Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „„Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt cég az ajánlathoz becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi
intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát, továbbá valamennyi
pénzügyi intézet pénzintézeti igazolását benyújtotta ajánlatában.

…………………, 2012. ………………..
……………………………….
cégszerű aláírás
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Árbevételről szóló nyilatkozat

Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt cégnek az előző három évre vonatkozóan az árbevétele az alábbiak
szerint alakult:

A teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel
20..

……………………. ,- Ft

20..

……………………. ,- Ft

20..

……………………. ,- Ft

A közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétel
20..

……………………. ,- Ft

20..

……………………. ,- Ft

20..

……………………. ,- Ft

…………………, 2012. ………………..
……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a legjelentősebb vízjogi létesítési engedély köteles tervezésére
vonatkozó szolgáltatásokról

Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt cég az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
három év legjelentősebb tervezési munkáira vonatkozó szolgáltatásai közül az alábbiakkal
kívánjuk igazolni az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelősséget12:

A szerződés tárgya
és mennyisége

A teljesítés helye
és ideje

Az
ellenszolgáltatás
nettó összege

A tervezett
nettó
beruházási
összeg

A szerződést kötő
másik fél neve és
elérhetősége

Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szolgáltatás megrendelések teljesítése az előírásoknak és a
szerződéseknek megfelelően történt.

…………………, 2012. ………………..
………………………………
cégszerű aláírás

12

A táblázat további sorokkal bővíthető.
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Nyilatkozat szakemberekről13

Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az alábbi szakemberekkel kívánjuk igazolni az alkalmassági minimum követelménynek
való megfelelősséget:
Tervezői
jogosultság

Szakember neve

Szakmai tapasztalat
(év)

Jogosultság
(nyilvántartási szám)

„VZ-T”
„GD-T”

…………………, 2012. ………………..
………………………………
cégszerű aláírás

13

Az Eljárást megindító felhívás III.2.3. M.2. pontjának megfelelően az alkalmasságot igazoló dokumentumok
csatolása is szükséges.
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Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti követelményekről

Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti tájékozódási kötelezettségünknek eleget tettünk a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekre
vonatkozóan, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

…………………, 2012. ………………..
………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról

Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy a Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre
kikötött biztosítékot a szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátom a Kbt. 126 (6) bekezdés a)
pontja szerint formában.

…………………, 2012. ………………..
………………………………
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat változásbejegyzési kérelemről

Alulírott ……………, mint a ………………….… képviselője az Ipoly-táj Területfejlesztési
Társulás „„Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek elkészítése című
(HUSK/1001/2.1.2./0001) projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy az általam jegyzett cég vonatkozásában nincs/van14 a cégbírósághoz benyújtott, de még
el nem bírált – és így a cégokmányokban nem szereplő – változásbejegyzési kérelem.

…………………, 2012. ………………..
………………………………
cégszerű aláírás

14

A nem kívánt szöveg törlendő. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
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Nyilatkozat szerződés-tervezetről

Alulírott ……………, mint a ………………….… ajánlattevő képviselője az Ipoly-táj
Területfejlesztési Társulás „Középső Ipoly – völgy közös ár- és belvízvédelmi terveinek
elkészítése című (HUSK/1001/2.1.2./0001) megvalósításához szükséges tervezési feladatok
ellátása tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban
nyilatkozom,
hogy a fenti közbeszerzési eljárás Ajánlatkérési dokumentációjában közzétett szerződéstervezetet módosítás nélkül elfogadjuk.

…………………, 2012. ………………..
………………………………
cégszerű aláírás
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IV.

A MUNKAVÉDELEMRE ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRE
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a
Kbt. 54.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint megadja azoknak a szervezeteknek a nevét
és elérhetőségét, amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Telefon: 06-1-346-9400
Zöldszám: 06-80-204-292
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Cím: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.
Telefon: 06-1-476-1100
Zöldszám: 06-80-204-264
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1051 Budapest, Columbus u. 17-23.
Telefon: 06-1-301-2900
Zöld szám: 06-80-204-258
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V.

SZERZŐDÉS-TERVEZET
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS
- tervezet –
amely létrejött egyrészről az Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás (székhelye:2659
Érsekvadkert, Rákóczi u. 91. levelezési címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem
útja 12., adószáma: 18635449-1-12) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
……………………………(székhely:……………………, képviseletében:………………
adószáma:……………. cégjegyzékszáma:………………….., bankszámlaszáma:……….)
mint tervező (továbbiakban: Tervező)
Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen: Felek
között a jelen szerződésben meghatározottak szerint a Középső Ipoly – menti ár- és
belvízvédelmi terveinek elkészítése című HUSK/1001/2.1.2./0001 számú projekthez
kapcsolódó tervezési feladatok ellátására az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:
PREAMBULUM
Az önkormányzatok problámáit megismerve a Megrendelő elhatározta az Ipoly
határfolyó térségünket érintő vízgyűjtő területén a közös árvízvédelmi stratégia és
összehangolt cselekvési terv kidolgozását. A belvíz - árvízvédelmi stratégiai tervezési
feladat lényegében azt jelenti, hogy a partnerek összehangolják az adott vízgyűjtő terület
egyes vízépítési tevékenységeihez kapcsolódó terv-, és tanulmány készítési feladatokat.
Az együttműködés a határ mindkét oldalán jóváhagyott és bevetésre kész terveket
eredményez.
A Megrendelő 2011. február 28-án pályázatot nyújtott be a 2010-es árvízi vészhelyzettel
érintett Nyugat nógrádi települések ár- és belvízvédelmi tervezésére.
A projekt 8 hónapos futamidőre 95% támogatást nyert. A pályázat utófinanszírozású. A
program a 2010-ben árvízi vészhelyzettel érintett települések bevetésre kész árvízvédelmi
terveinek elkészítésére szól.
Legfontosabb eredménye az árvízi veszélyhelyzettel érintett települések
környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár és helyi vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további
környezeti káresemények megelőzése.
A projekt eredményeként létrejövő tanulmány és engedélyezési tervdokumentáció kijelöli
a jövőbeni fejlesztési irányokat. A beruházások tervezhetően és összehangoltan fognak
történni. A tanulmány, meghatározva a legfontosabb beavatkozási pontokat, lehetőséget
ad további fejlesztések kapcsolására. Mivel az egész területre vonatkozik, az egyes
települések jövőbeni terveiket ehhez igazíva készíthetik el.
Projektünk eredményeit bekapcsoljuk az egész folyómederre illetve vízgyűjtő területre
kidolgozott illetve kidolgozásra váró vízrendezési, vízgazdálkodási és vészhelyzeti
tervekbe.
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A programban a Feketevíz-patak, a Lókos-patak, valamint az Ipoly-folyó mentén lévő
települések, 22 magyarországi és 10 szlovákiai település szerepel, melyből jelen
szerződés a 22 magyarországi településre vonatkozik.
A kidolgozásnál a területen fekvő önkormányzatokon túl a Megrendelő együttműködött
a KDV KÖVIZIG-gel (állami), az Ipolymenti Vízgazdálkodási Társulattal (társulati)
valamint az Ipoly Magyar-Szlovák Határvízi Bizottsággal (nemzetközi). Mindhárom
szervezet egyetértett a Megrendelő céljaival, szakmai segítségnyújtásával járult hozzá a
projekt sikeres megvalósításához és biztosította együttműködését.
Fő partner a szlovákiai Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség. (RRA)
A Megrendelő szerződést kötött a GEODROM Kft-vel, hogy pontosan kerüljenek
kijelölésre azok a tervezési feladatok, melyek a pályázatnak való megfeleléshez
szükségesek.
A Megrendelőnél tagsággal nem rendelkező, ám a projektben érintett települések
a közbeszerzési eljárás elfolytatásával kölün megállapodásban megbízták a Megrendelőt
és a elfogadták a Megrendelő közbeszerzési szabályzatát.
Fentiekben megjelöltekre tekintettel a Megrendelő által lefolytatott, tervezési
szolgáltatásra vonatkozó hirdetmény közzétételével indított nyílt eljárás során Tervező
lett jogosult e szerződés megkötésére és szolgáltatás nyújtására.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a közbeszerzés és az annak eredményeként megkötésre
kerülő jelen szerződés a HUSK/1001/2.1.2./0001 számú projekthez kapcsolódóan került
lefolytatásra, megkötésre. Felek a pályázathoz kapcsolódó dokumentumokat, eljárási
szabályokat megismerték és az magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
1. A szerződés tárgya:
1.1.Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja, hogy a Középső Ipoly – menti ár- és
belvízvédelmi terveinek elkészítése című HUSK/1001/2.1.2./0001 számú projekthez
kapcsolódó tervezési munkák elvégzését az Ajánlatkérési dokumentáció – különös
tekintettel annak – műszaki tartalmában megjelölt és jelen szerződés 1. számú
mellékleteként csatolt műszaki dokumentációban foglalt tartalommal.
1.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Tervező feladata engedélyezési szintű
tervdokumentációk elkészítése, azonban az engedélyezési eljárás lefolytatása nem
Tervező feladata, ennek költsége nem Tervezőt terhelik.
1.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Tervező folyamatosan köteles egyeztetni az
engedélyezési hatóságokkal és az érintett közműszolgáltatókkal, annak érdekében, hogy a
későbbiekben engedélyezésre benyújtott tervek megfeleljenek azok elvárásainak. Az
egyeztetésről írásbeli emlékeztetőnek vagy jegyzőkönyvnek kell készülnie a résztvevő
szakemberek és a Tervező aláírásával.
2. A szerződés teljesítésének határideje:
2.1.Tervező köteles a 18/1996 (VI.26.) KHVM rendeletben foglaltaknak megfelelő
tartalommal az engedélyezési szintű tervdokumentációkat elkészíteni és hiánytalanul a
Megrendelőnek benyújtani papírformátumban kinyomtatva az engedélyeztetésre
benyújtandó példányokon túl 1 példányban kell leszállítani Megrendelő számára. A tervet
továbbá digitális formátumban, 1 példányban is át kell adni. A digitális hordozón a
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terviratok WORD/EXCEL/PDF, míg a tervlapok PDF és DWG formátumúak legyenek2
példányban és 1 elektronikus példányban (a terviratok WORD/EXCEL/PDF, míg a
tervlapok PDF és DWG formátumúak legyenek) legkésőbb 2012. december 27. napjáig A
tervdokumentáció részét képezik a 1.3. pontban megjelölt emlékeztetők/ jegyzőkönyvek
is.
2.2. Tervező szerződésszerű teljesítése esetén Megrendelő 5 munkanapon belül teljesítés
igazolást állít ki.
3.A tervezési díj
3.1. A tervezési díj összege:
……………….- Euro + ÁFA, azaz mindösszesen ……………………………………….
Euro., ( nyertes ajánlattevő vállalása szerint)
Megrendelő előleget nem biztosít. Tervező részszámla benyújtására a 11. pontban
rögzítettek szerint jogosult.
A tervezési díj úgy került meghatározásra, hogy az, mindazoknak a tevékenységeknek az
ellenértékét tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez. A Tervező,
mint szakcég a vállalkozói díj meghatározásakor számításba vett valamennyi – a tervezési
feladat elvégzéséhez – szükséges munkálatot, ehhez képest alakította ki ajánlati árát.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a tervezői díj részét nem képezi az engedélyező hatóság
felé fizetendő bárminemű díj, illetve az engedélyezi eljáráshoz kapcsolódó bárminemű
egyéb költség, kivéve azon költségeket, melyek Tervezőnél az 1.3. pontban megjelölt
egyeztetésekhez kapcsolódóan keletkeztek.
Megrendelő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a szerződésszerűen kiállított számla
kézhezvételét követő 30 napon belül, Tervező …..Banknál vezetett ……. számú
számlájára, figyelemmel a 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában foglaltakra is.
3.2. Amennyiben Tervező a 2. pontban megjelölt határidőn túl teljesít, a késedelmes
teljesítés minden naptári napjára 100.000 Ft/nap kötbért köteles fizetni, melynek
maximális összege a tervezési díj nettó összegének 15 %-áig terjedhet. Felek kifejezetten
rögzítik, hogy amennyiben Tervező a 2. pontban megjelölt határidőn 15 napot meghaladó
mértékben késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
3.3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
igény biztosítására szolgáló teljesítési biztosítékként a nettó vállalkozási díj 5%-ának
megfelelő összegű biztosítékot kötnek ki. Tervező – e szerződés megkötésekor - az e
pontban megjelölt biztosítékot …………………….. (Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja
szerint) módon köteles biztosítani.
3.4. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Tervező nem
fizethet, illetve számolhat el e szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
3.5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Tervező e
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
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számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
4. A Megrendelő adatszolgáltatásai:
Megrendelő az Ajánlatkérési dokumentáció részeként Tervező rendelkezésére bocsátotta a
műszaki dokumentációt.
A Megrendelő fentieken túlmenően – továbbá a közbeszerzési dokumentációban már
biztosított információkon túl - további adatokat nem szolgáltat Tervező részére.
5. A Megrendelő utasításadási joga:
A Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, Tervező
kezdeményezésére konzultációkon vesz részt, és köteles az elkészült munkarészekkel
kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.
Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat.
Megrendelő utólag nem kifogásolhatja a jóváhagyásával elkészült megoldást.
Amennyiben a Megrendelő a Tervezőnek alkalmatlan anyagot, célszerűtlen, szakszerűtlen
utasítást ad, a Tervező köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a
figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a
Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a szerződést a
Megrendelő kockázatára teljesíti. A Tervező a Megrendelő által adott anyaggal, vagy
utasításai szerint nem végezheti el a tervezést, ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés
megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.
6. Altervezők igénybevétele
Megrendelő felhatalmazza a Tervezőt, hogy a szerződésben foglalt feladatai teljesítéséhez
altervező közreműködését vegye igénybe, az ajánlatában foglaltak szerint. A tervező az
altervező szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a tervezést saját
maga végezte volna el.
7. A Felek együttműködése, eljáró képviselőik:
A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján
messzemenően együttműködnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvalósítása
tárgyában folyamatosan konzultálnak.
A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki:
Megrendelő részéről:
……………………………(név)
Tel.:…………………………………
e-mail:……………………………..
Tervező részéről:
…………………………….(név)
Tel.: ………………………………..
e-mail:……………………………..
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A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a szerződés 5.) pontja szerinti
utasításokat megadni, a Tervező teljesítését igazolni, figyelemmel a jelen szerződés
pontjában foglaltakra.
Tervező az egy – egy település vonatkozásában felmerült tervezési feladat kapcsán
jogosult közvetlenül az érintett település polgármesterével is kapcsolatba lépni, az érintett
polgármester azonban teljesítés aláírására, illetve az e szerződésben nem jelölt
kötelezettséget keletkeztető utasítás adására nem jogosult.
8.A Tervező teljesítési és szavatossági kötelezettsége:
8.1.A Tervező köteles a szerződésben meghatározott tervezési vállalkozását a
szerződésben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó
minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai
követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az építési előírások betartásával
szolgáltatni. A tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott
tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell
lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a
szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően
felhasználhassa. A Tervező köteles a tervdokumentációkat és jegyzőkönyveket /
emlékeztetőket a szerződésben meghatározott időben és helyen szolgáltatni. A Felek
megállapodnak abban, hogy a tárgybeli tervdokumentációk a harmonizált magyar
szabványoknak megfelelő műszaki előírások szerint készülnek.
8.2.Tervező kifejezetten kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy – tekintettel arra, hogy
az általa elkészített tervek csak engedélyezési szintűek, ám az engedélyeztetési eljárás
nem került lefolytatásra, arra a 13. pont alapján az érintett települési önkormányzat
jogosult. Az engedélyeztetés költsége a későbbiekben az érintett települési
önkormányzatot terheli, azzal, hogy az engedélyeztetés megindításának időpontját az
érintett települési önkormányzat maga határozza meg. Amennyiben azonban az
engedélyeztetési eljárás a jelen szerződés tárgyát képező tervek megrendelő részére
történő átadását követő 1 éven belül megindul – az eljárás során esetlegesen felmerülő
hiánypótlási, áttervezési feladatokat Tervező köteles külön díjazás nélkül maga elvégezni.
Továbbá Tervező köteles külön díjazás nélkül maga elvégezni azon hiánypótlási,
áttervezési feladatokat, melyeket a Közreműködő Szervezet előír.
8.3. Tervező a 8.1., 8.2. és 9. pontokban is foglaltak alapján a teljesítésigazolás átvételét
követően 1 éves időszakra jótállást vállal.
8.4. Felek kifejezetten rögzítik továbbá, hogy – tekintettel a Preambulumban megjelölt
körülményekre (utófinanszírozásos pályázat; közreműködő szerv általi jóváhagyás;
HUSK pályázati feltételek és előírások), amennyiben a Közreműködő Szervezet az
elszámolás során a Tervező által nyújtott szolgáltatás vonatkozásában hiányosságot
észlelnek és ebből eredően a Megrendelő részére nem finanszírozzák meg/ nem teljes
körűen finanszírozzák meg a tervezői díjat, Megrendelő ezen összeget jogosult utólag
Tervezőtől követelni.
9. A Tervező jogszavatossági kötelezettsége:
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A Tervező szavatolja, hogy 3. személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése
esetén a kivitelezést akadályozná, vagy korlátozná, figyelemmel e szerződés 13. pontjában
foglaltakra.
10. A Tervező teljesítésének módja, helye:
A Tervező a tárgybeli szolgáltatását a Megrendelő levelezési címeként megjelölt, 2660.
Balassagyarmat, Rákóczi u. 12. címen történő átadással teljesíti.
11. A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége:
A Tervező a teljesítésigazolás Megrendelő részére történő átadásával jogosulttá válik a
szolgáltatás ellenértékének megfelelő tervezési díjszámlájának kiállítására és
megküldésére, amelyet a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30
(harminc) napon belül egyenlít ki. A tervezési díjat a fenti fizetési határidőben a
Tervezőnek a jelen szerződésben feltüntetett bankszámlájára történő utalással kell
kiegyenlíteni.
A Megrendelő a szolgáltatás átvételi napjától számított legkésőbb 5 munkanapon belül az
átvett tervdokumentációt köteles átvizsgálni, a dokumentációval kapcsolatos esetleges
hibákat, illetve hiányokat konkrét kifogásként közölni és azok pótlását póthatáridő
megjelölésével kérni.
Tervező 1 darab részszámlát jogosult benyújtani, 2012. november 15. napjával, az igazolt
teljesítést követően, azzal, hogy a részszámla összege nem haladhatja meg az ajánlati ár
40%-át.
Mind a részszámla, mind a végszámla mellé Tervező köteles csatolni egy
számlarészletezőt, mely tartalmazza a csatolt számlában szereplő tervezési feladatok
településenkénti ár szerint megbontását.
12. A szerződés módosítása:
Tekintettel arra, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, a
szerződés módosítására csak írásban, a közbeszerzési törvény 132. §-ában foglaltak
betartásával van mód.
13. A szerzői jog
A szerzői jog részét képező vagyoni jogok körébe tartozó felhasználás jogát a Tervező a
3. pontban megjelölt vállalkozói díj megfizetésével Megrendelőre száll át, továbbá
Tervező kifejezetten hozzájárul, hogy ezen vállalkozói díj megfizetésével átszáll azon
települési önkormányzat javára, melynek közigazgatási területére az adott terv
vonatkozik. Tervező ezt követően semminemű, a felhasználási jogon alapuló követelést
sem Megrendelő sem a fentiekben megjelölt települési önkormányzat irányába nem
támaszthat.
14. A Felek titoktartási kötelezettsége:
A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő
adatokat, értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat,
dokumentációkat üzleti titokként kezelik. E megállapodásuk megsértése a másik fél
számára ezzel okozatosságban keletkező kár megtérítésének kötelezettségével jár.
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15. Záró rendelkezések:
E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári törvénykönyv,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999.
évi LXXVI. törvény valamint minden további, a közbeszerzés dokumentációjának
műszaki tartalmában megjelölt jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges viták elintézését,
beleértve a szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével
kapcsolatos vitákat is, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Jogvita esetén felek kikötik
a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét.
A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű
aláírásukkal látják el. A szerződés ….. példányban készül, amelyből …. példány a
Megrendelőt, …. példány a Tervezőt illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét
aláírásukkal nyugtázzák.
Balassagyarmat, 2012.

……………..

…………………………….
Megrendelő

………………………
Tervező

Mellékletek: (közbeszerzés műszaki dokumentációja alapján)
1.sz. melléklet: Az elvégzendő feladat részletes leírása
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VI.

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
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A közbeszerzési műszaki leírás részét képezi a külön kötetben, elektronikus formában csatolt,
a tervezési feladatot részletesen leíró előkészítő dokumentum.
A vízjogi létesítési engedélyezési terv szintű tervvel szembeni elvárások:
Az engedélyezési dokumentációkat a hivatkozott 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben leírt
számban és tartalommal kell a nyertes ajánlatkérőnek benyújtani. A rendeletben előírt formai
és tartalmi megfelelősség teljes mértékben a tervező feladat és felelősségi körébe tartozik.
A tervező rendszeresen köteles beszámolni az előrehaladásról és köteles egyeztetni a tervek
tartalmáról a Megrendelővel, illetve annak projektmenedzser szervezetével. A vízjogi
létesítési engedélyes szintű dokumentációt (tervek és jogi munkarészek) jól áttekinthetően
felépített szerkezettel, papírformátumban kinyomtatva az engedélyeztetésre benyújtandó
példányokon túl 1 példányban kell leszállítani Megrendelő számára. A tervet továbbá digitális
formátumban, 1 példányban is át kell adni. A digitális hordozón a terviratok
WORD/EXCEL/PDF, míg a tervlapok PDF és DWG formátumúak legyenek.
Az engedélyezési tervek közműegyeztetését, az egyeztetések dokumentálását, az esetleg
szükségessé váló átvezetéseket a tervezőnek kell elvégeznie. Az engedélyes tervek készítése
során a tervezőnek együtt kell működnie a tervezési területen élő lakossággal, az érintett
közművek üzemeltető szervezeteivel is. Az egyeztetési kötelezettség mellett az egyeztetés
költségei is a tervezőt terhelik.
Tervező egyéb kötelezettségei:
A tervezés során a Tervező köteles a Megrendelő által előírt és jóváhagyott módon adatokat
szolgáltatni illetékes harmadik fél számára.
Vonatkozó jogszabályok


1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról



72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról



18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemről és mellékleteiről



2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről



362/2008 (XII.31.) Korm. rendelet a nemzeti hírközlési hatóság eljárásában közreműködő
szakhatósági kijelölések, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről
és módosításáról



1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről



5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásáról, illetve a régészeti
lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól
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37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a
telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról



2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról



368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrahajtásáról



292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről



191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről



306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes
szabályairól



45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól



253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről



28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról



1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről



4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről



297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi,
vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről



219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
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természetvédelmi,

