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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA
A Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága, mint Ajánlatkérő
jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kíván szerződést kötni „„MTA TABT Miskolci
Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak megoldása –
kivitelezés” tárgyában.

1.

A közbeszerzési dokumentumok

Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya,
illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek
érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes
tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a
gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái.
A közbeszerzési dokumentumokban, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati
példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a közbeszerzési dokumentumokban
feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.
2.

A közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége

Közbeszerzés tárgya:
Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés az „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság

Titkársága székház pince vizesedési problémáinak megoldása - kivitelezés”

Az ajánlatkérő a kiviteli tervvel rendelkezik, mely az alábbi főbb mennyiségeket tartalmazza:
 építészet:
 épület külső vízszigetelése, térburkolat bontása, helyreállítása,
 falinjektálás
 épület belső helyreállítása, falazati vakolat leverése, falakat takaró szerelvények,
padok, falburkolatok bontása, vakolat készítése, lebontott szerelvények, padok
falburkolatok visszaépítése, festés
 belső udvar homlokzati hőszigetelése
 Ácsmunka, bádogozás
 gépészet
 új légtechnikai rendszer kiépítése
 fűtési hálózat átépítése
 Közműcsatorna-építés
 csapadékvíz betonakna bontás, építés
 közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
 épületgépészeti berendezések és szerelvények szerelése
 elektromos
 elektromos hálózat kiépítés, villámvédelem felülvizsgálat
A tartalékkeret mértéke: 5 %.
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Főbb mennyiségek:
Munkaárok dúcolás
Homlokzati állványzat kialakítás
Munkaárok földkiemelése
Építési törmelék elszállítása
Szivárgó építése fenékcsatornára
Függőleges szűrőréteg készítése
Beton aljzatok, járdák bontása
Válaszfal bontása
Vakolat leverése oldalfalról, mennyezetről
Fugatisztítás vakolat leverése után
Vékonyvakolatok felhordása alapozott felületre
Szellőző, falszárító, felújító vakolat készítése
Szerelt gipszkarton válaszfal készítése
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel
Nyílászárók bontása
Faanyagú kültéri nyílászárók elhelyezése
Faanyagú beltéri nyílászárók elhelyezése
Fal melletti padsorok elbontása pincében, majd visszaállítása
Felületképzés mészfestékkel
Talajnedvesség elleni szigetelés kellősített felületen
Külső homlokzati fal hőszigetelése
Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés furatinjektálással
Csapadékvíz elvezetése tetőről járdaburkolat alatt
Útburkolat alap készítése
Térburkolat bontása, majd visszaállítása
Kerti szegély építése
Meglévő szellőzőgép bontása
Szellőző csövek bontása
Meglévő textil szellőzővezeték bontása
Légkezelő gép telepítése (ROSENBERG SUPRABOX 1100V)
Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomainak szerelése
Légtech. és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszig.
Meglévő fűtési alapvezetékek áthelyezése
Meglévő öntöttvas radiátorok áthelyezése
Acélfelületek alapozó, közbenső, és átvonó festése

96,8 m2
107,4 m2
85 m3
112,67 m3
80 m
74,88 m3
74 m2
86,95 m2
323,72 m2
330,72 m2
93,92 m2
332,08 m2
15,76 m2
3m
19,1 m2
5 db
5 db
27 fm
236,8 m2
95,28 m2
93,92 m2
80 ker.m2
6m
5 m3
64,3 m2
38,6 fm
1 db
10 m
28 m
1 db
46 m
80 m2
60 m
8 db
66 m

Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás
tartalmazza.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a
közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a közbeszerzési dokumentumokban szereplő
műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű teljesítésre lehet tenni.
Közös Közbeszerzési szójegyzék (CPV):
Fő CPV:
45261420-4 Vízmentesítés
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További CPV-kód(ok)
45453100–8 Felújítás
45111100–9 Bontási munka
45262500–6 Kőműves és falazási munkák
45320000-6 Szigetelési munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelési munkák
48000000-8 [Szoftvercsomag és információs rendszerek]
3.

Előzetes kikötések

Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a részletes
szerződéstervezetet és a műszaki, szakmai leírást. Az ajánlatnak az összes terméket és szolgáltatást
tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő a Dokumentációban előírja.
Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott tartalmi
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie.
Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen
Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott
kiegészítéssel együtt.
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körűen tájékozódjon a közbeszerzési eljárás minden
vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő minden olyan
információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.
Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt,
meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat
által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét
eredményezheti.
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban
tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt
tevékenységhez kapcsolódóan mely szerveknél tájékozódhatnak a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő az előbbiek szerinti tájékozódás érdekében ezúton
megjelöli azon szervezet (hatóság) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő
tájékoztatást kaphat.
Munkajog:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály:
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat:
munkavedelem-info@ngm.gov.hu
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Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292
EU OSHA Nemzeti Fókuszpont:
fokuszpont@ngm.gov.hu
Munkavédelmi Bizottság:
mvbizottsag@ngm.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Egyéb elérhetőségek:
Hatósági nyilvántartás - Kontrollerek:
kontroller@ngm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-667
Környezetvédelem:
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B
e-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697
Szociális kérdések:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Központi telefonszám: +36-1-769-1704
Központi faxszám: +36-70-900-1010
Központi e-mail: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu
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Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság
cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
tel: +36 1 795-1400

Országos Környezetegészségügyi Intézet
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel: 06 1 476 1100, Fax.: 06 1 215 0148

Budapest Főváros Kormányhivatala
Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály
A Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály 2017. január 1-től a Fővárosi Kormányhivatal III.
Kerületi Hivatalának részeként működik.
Cím: 1035 Bp., Váradi utca 15.
E-mail: munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
Telefon: +36-1-323-3600
Fax: +36-1-323-3602

Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
Cím: 1035 Bp., Váradi utca 15.
E-mail: munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu
Telefon: +36-1-323-3600
Fax: +36-1-323-3602
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére vonatkozó tájékoztatás
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztály
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 173.
Telefon: +36-46-560-010
Fax: +36-46-562-071
E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu,
borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztály
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 173.
Telefon: +36-46-500-570
Fax: +36-46-500-580
E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,
borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
3525 Miskolc, Dóczy J. u. 6. és 3525 Miskolc, Hősök tere 3.
Postacím: 7/63

Telefon: +36-46-515-723, +36-46-515-710
Fax: +36-46-515-706
E-mail: gyamugy@borsod.gov.hu, Laktam.bor@allamkincstar.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 173.
Telefon: +36-46-517-300
Fax: +36-46-517-399
E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu, emkvf_titkarsag@emktvf.kvvm.hu

4.

Az ajánlattétel költsége

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az Ajánlattevőt terheli.
Az Ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az
Ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat
bármely más vonatkozásában.
Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívüli
egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy
eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban
semmilyen követelésnek nincs helye.
Az Ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes
Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.

5.

A közös ajánlattétel lehetősége

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő tehet ajánlatot. Az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban
akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági
szereplővel tegyen közösen ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi
felhívást.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben:


korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért,



kijelölésre kerül az az ajánlattevő, amely a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során
kizárólagosan képviseli, és amelynek képviselője a közös ajánlatot tevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet.

Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:


a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát;



tartalmazza a közös ajánlattevők megjelölését és a közös ajánlattétel tényét;



tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését (valamennyi, a közös ajánlattevők
nevében tett nyilatkozaton, okiraton fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő nevét és
azt a tényt, hogy a jognyilatkozat megtételére a közös ajánlattevők nevében került sor);



tartalmazza a közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő (a képviselő) megjelölését azzal,
hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az
ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő,
illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok
tekintetében;
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tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert
teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;



tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő jognyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés
teljesítéséért;



a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve
bontó feltételtől, továbbá hatálya kiterjed legalább a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő általi
elismerésének időpontjáig



A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén az Ajánlatkérővel kötött
szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a közös Ajánlattevői szerződés
ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak.

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia.
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után
változás nem következhet be.
6. Az ajánlattételi felhívás, illetve a Dokumentáció módosítása, az ajánlattételi felhívás
visszavonása
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt jogosult az ajánlattételi felhívásban és
Dokumentációban foglaltakat módosítani. A módosításról az ajánlattételi határidő lejárta előtt
közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akiknek az Ajánlatkérő az
eljárást megindító felhívást megküldte.
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg megküldött írásos értesítése
alapján jogosult az ajánlattételi határidő meghosszabbítására.
Az ajánlattételi határidőt rövidíteni nem lehet.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről az
ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg valamennyi Ajánlattevőt írásban tájékoztatja.
7. Felvilágosítás, kiegészítő tájékoztatás kérés az ajánlattétellel kapcsolatban
Az ajánlattételi felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások,
pontosítások kizárólag írásban történhetnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok ne sértsék az
Ajánlattevők esélyegyenlőségét. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban
ajánlattevő lehet - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. §
alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban
elektronikus úton, a titkarsag@tab.mta.hu címre küldött e-mailben. A kiegészítő tájékoztatás kérést
szerkeszthető – lehetőség szerint Word – formátumban is kérjük megküldeni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kiegészítő tájékoztatást
elektronikus úton vagy fax útján küldi meg az ajánlattevőnek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta
előtt ésszerű időben. Ajánlatkérő ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2.
munkanapot.
A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján, az ajánlatkérő, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kérdés
megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az észszerű időben történő válaszadáshoz
és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében
foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
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Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé
válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.
8.

Üzleti titok, az adatok nyilvánossága

Üzleti titok: a Ptk. 2:47. §-ban így meghatározott fogalom.
A Kbt. 44. § alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti
titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a
gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne
tartalmazzanak az alábbiakban részletezett elemeket. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó,
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság
szintjén kerül megfogalmazásra.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített módon kerülnek
benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az ajánlatkérőnek nincs
módjában üzleti titokként kezelni! Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét továbbá, hogy az
adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősíti üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő
hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a
hiánypótlást követően sem megfelelő, az ajánlat érvénytelen.
A Kbt. 44.§ (3) bekezdése szerint az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban
együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre
kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
A Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból
bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.
§ (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti
titokká nyilvánításnak.
A Kbt. 45.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően
nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani,
amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő
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ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintésre
vonatkozó kérelemben az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán,
az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését
követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő az ajánlattevő által
megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles
biztosítani. Más ajánlattevő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.
Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni.
A Kbt. 43. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban
való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – köteles közzétenni.
A szerződésben foglalt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti
titokra hivatkozással nem tagadható meg.
9.

Az ajánlatok benyújtása

Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egy papír alapú eredetiként
megjelölt példányban írásban, és zártan, sérülésmentes csomagolásban az alábbi címre kéri Ajánlatkérő
benyújtani. A papír alapú példány mellett az ajánlatokat 1 db elektronikus adathordozón jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű formátumban, továbbá az árazott
költségvetést excel formátumban is szükséges benyújtani.
Az ajánlatok benyújtásának helye:

Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai
Bizottságok Titkársága,
1051 Budapest, Nádor utca 7. II. emelet 239. szoba

Az ajánlatokat lehetőség szerint egy darab zárt borítékban/dobozban kérjük benyújtani. A borítékot
(csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal ellátni, melyből
egyértelműen kiderül Ajánlatkérő számára, hogy milyen számon, melyik tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat kerül benyújtásra, és mely időpontig nem bontható fel az
ajánlat):

Cím: Magyar Tudományos Akadémia TABT
1051 Budapest, Nádor utca 7.

Ajánlat
„MTA TABT – Miskolci székház vizesedés megszüntetés”
tárgyú felhívásra
Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!
Ajánlattételi határidő: 2018. 03. 26-án 10: 00 óra!

A papír alapú ajánlatokat lehetőség szerint roncsolásmentesen, nem bontható kötéssel kell ellátni, azaz
az ajánlat aláírt papír alapú 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 ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása
eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy
képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején
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tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám
alapján megtalálhatóak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatot az Ajánlattevő(k) aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva, azaz olyan személy(ek),
aláírásával ellátva, aki(k) szerepel(nek) a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy aláírás-mintán,
vagy meghatalmazással rendelkez(nek) ahhoz, hogy az Ajánlattevő nevében eljárhat(nak) (a
meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges) kell benyújtani.
Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában benyújtandó dokumentumok benyújthatók eredetiben
vagy egyszerű másolatban [Kbt. 47. § (2)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti
példányban, továbbá minden olyan dokumentumot, amely valamely követelés alapjául szolgál eredeti
vagy hiteles másolatban kell tartalmaznia.
Az ajánlat benyújtásának nyelve az ajánlattételi felhívás 17. pontja szerint a magyar. Az Ajánlatkérő
kizárja, hogy magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat.
Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak
Ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek
egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell igazolni. Az Ajánlattevő általi felelős fordítás
az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvre történő fordításának egyik, de nem kizárólagos
módja. [Kbt. 47. § (2)].
10. Az ajánlat tartalma
Az ajánlatnak – figyelemmel Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára - a következő iratokat kell
tartalmaznia:
Melléklet a
Formanyomtatványok
között
1. sz. nyilatkozatminta
2. sz. nyilatkozatminta
3. sz. nyilatkozatminta

4. sz. nyilatkozatminta
5. sz. nyilatkozatminta
6. sz. nyilatkozatminta

7. sz. nyilatkozatminta

8. sz. nyilatkozatminta

9. sz. nyilatkozatminta

Iratanyag megnevezése
Előlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Árazott költségvetés
Szakmai ajánlat
Ajánlattevő, közös Ajánlattevők kifejezett nyilatkozata az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66 § (2) bekezdés]
Nyilatkozat a dokumentáció a dokumentáció részeként kibocsátott
szerződéstervezetről
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy mikro-, kis vagy középvállalkozásnak
minősül-e [Kbt. 66.§ (4) bekezdés] (Közös ajánlattétel esetén valamennyi
közös Ajánlattevő részéről külön-külön szükséges benyújtani.)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja vonatkozásában
a teljesítéshez igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében. (Közös
Ajánlattevők esetén valamennyi közös Ajánlattevő részéről külön-külön
szükséges benyújtani.) (Nemleges nyilatkozat is csatoltandó)
Ajánlattevő, közös Ajánlattevők nyilatkozata az alkalmassági igazolásához
igénybe venni kívánt más szervezetek tekintetében. (Közös Ajánlattevők
esetén valamennyi közös Ajánlattevő részéről külön-külön szükséges
benyújtani.) (Nemleges nyilatkozat is csatoltandó)
Ajánlattevő, közös Ajánlattevők nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állása tekintetében a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése, valamint a Kbt. 114. § (2)
bekezdésben foglaltak alapján
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Melléklet a
Formanyomtatványok
között
10. sz. nyilatkozatminta

11. sz. nyilatkozatminta

12. sz. nyilatkozatminta

---------------------

13. sz. nyilatkozatminta
-------------------14. sz. nyilatkozatminta

-------------------------------15. sz. nyilatkozatminta
16. sz. nyilatkozatminta
17. sz. nyilatkozatminta
18. sz. nyilatkozatminta
19. sz. nyilatkozatminta
20. sz. nyilatkozatminta

Iratanyag megnevezése
Ajánlattevő, közös Ajánlattevők nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontja vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1)
bekezdése, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak alapján
Ajánlattevő nyilatkozata az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet, az előírt kizáró okok hatálya alatt nem
állása tekintetében a 321/2015. Korm. rend. 17. § (2) bekezdése alapján.
Ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata az előírt alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés tekintetében a Kbt. 114. § (2)
bekezdésben foglaltak alapján.
Az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt kapacitásait rendelkezésre
bocsátó
szervezet,
szerződéses,
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalása, az alkalmasságot igazoló erőforrás szervezet arra
vonatkozó nyilatkozata, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért (adott esetben)
Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)
Közös Ajánlattevők együttműködési megállapodása (közös ajánlattétel esetén)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás. (Nemleges nyilatkozat is csatolandó)
Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult Ajánlattevő, közös ajánlat esetén
Ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási
címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás
mintája
Meghatalmazás (adott esetben)
Nyilatkozat felelős fordítás tekintetében (adott esetben)
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható
szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (Közös
ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő részéről külön-külön
szükséges benyújtani.)
Nyilatkozat felelősségbiztosításról
Nyilatkozat igénybe venni kívánt előleg tekintetében
Nyilatkozat jólteljesítési biztosíték nyújtása tekintetében

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt felhívását követően benyújtandó
nyilatkozatok mintái
21. sz. nyilatkozatminta
22. sz. nyilatkozatminta
23. sz. nyilatkozatminta
24. sz. nyilatkozatminta
25. sz. nyilatkozatminta
------------------

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában foglalt kizáró ok
fenn nem állása tekintetében
Nyilatkozat az ajánlatételi felhívás 14.2.) M.1.) pontjában előírt alkalmassági
követelmény tekintetében. (Referenciákról)
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 14.2.) M.2.) pontjában előírt alkalmassági
követelmény tekintetében. (A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről)
A bemutatott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
A bemutatott szakember szakmai önéletrajza (amennyiben a bemutatott
szakember nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt jogosultsággal)
Szakember végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolata (amennyiben a
bemutatott szakember nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
jogosultsággal)
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11. Ajánlattételi határidő
Az ajánlattételi határidő: 2018. 03.26., 10:00 óra
Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése)
esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik.
A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról az
Ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki.
Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle
akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, parkolási probléma stb.).
12. Az ajánlatok bontása
Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlattételi határidő lejártával, azaz
2018. 03. 26., 10:00 óra
Helye: Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
1051 Budapest, Nádor utca 7. II. emelet 237. számú tárgyaló.
Az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, továbbá az általuk meghívott személyek
vehetnek részt. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra
nem kerül.
A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.
Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is.
Az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Ajánlatkérő ismerteti az
Ajánlattevő nevét, címét (székhelyét lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat,
amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő minden Ajánlattevőnek öt napon
belül megküld.
Minden olyan ajánlatról, amelyet az ajánlattételi felhívásban meghatározott beadási határidő után
nyújtanak be, az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi az
összes Ajánlattevőnek.
13. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés
Ajánlatkérő jelen eljárásban hiánypótlásra a Kbt. 71. § (1) – (10) bekezdése alapján biztosít lehetőséget,
azzal, hogy az eljárás során a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltak alapján ajánlatkérő nem köteles és
nem is fog újabb hiánypótlást elrendelni, ha az ajánlattevő a hiánypótlása során az ajánlatban korábban
nem szereplő új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő írásban a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett
felvilágosítást kérhet Ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának
tisztázása érdekében.
Mindaddig, amíg az ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - az ajánlatkérő
által kiadott értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan
hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem
szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem
pótolhatók.
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Az ajánlatkérő a végleges ajánlatok benyújtását követően kizárólag csak olyan felvilágosítást kérhet,
amely az ajánlat elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevővel
történő újabb tárgyalásra.
A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a Kbt. 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak
olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy
annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a Kbt. 71.
§-ban foglaltaknak megfelel-e. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)–(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése
esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben
teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás
során.
14. Tárgyalási időpont, a tárgyalás menete
Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel együttes tárgyalást tart.
A tárgyaláson Ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek
kell képviselnie. A képviseleti jogosultságot Ajánlattevőnek a tárgyalás megkezdésekor igazolnia kell.
Ajánlatkérő egy alkalommal kíván tárgyalni ajánlattevőkkel, azonban szükség esetén további tárgyalási
napok megtartását tervezi. Ajánlatkérő a tárgyalások során nem kívánja a részt vevők létszámát
csökkenteni.
Ajánlatkérő a tárgyalások során mind a műszaki, szakmai ajánlatról, mind a költségvetéstől, mind a
szerződéses feltételekről (beleértve az ajánlati árat) tárgyalni kíván.
A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak oly módon,
 hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében,
illetve körülményében térjen el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt
beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna
lehetővé hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását,
 az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban közölt feltételek olyan
mértékben módosuljanak vagy egészüljenek ki, hogy annak következtében valamelyik
ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy
 az értékelés szempontjai vagy módszere változna.
Ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és azt a következő tárgyalás
megkezdéséig – egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon
belül – a tárgyaláson részt vett (minden) ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell
adni, vagy két munkanapon belül meg kell küldeni.
Ajánlatkérő előzetesen, egyértelműen az ajánlattevők tudomására fogja hozni, hogy mikor fogja a
tárgyalásokat lezárni.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő
beadására, megjelölve a végleges ajánlatok beadásának határidejét.
Amennyiben a tárgyalások eredményeként az eljárásban kiadott műszaki, szakmai leírásban, árazatlan
költségvetésben, vagy szerződéstervezetben foglalt feltételek változása indokolja Ajánlatkérő a végleges
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ajánlatok benyújtására történő felhívásával egyidejűleg Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a
megváltozott feltételeket tartalmazó dokumentumokat.
Tárgyalásos eljárásban az ajánlattételi felhívás 19. pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a
tárgyalások befejezésének időpontjától áll be.
A tárgyalás időpontja: 2018. 04. 04., 10:00 óra.
A tárgyalás helyszíne: Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
1051 Budapest, Nádor u. 7., II. emelet 237. sz. tárgyaló
15. Az ajánlatok bírálata, értékelése
Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok bírálatát több szakaszban végzi el. Az ajánlattételi felhívásban
meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget nem eredményező első ajánlat
vonatkozásában megvizsgálja, hogy az megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek Az ajánlatot a tárgyalások megkezdését megelőzően akkor kell érvénytelenné
nyilvánítani, ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy
hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. A tárgyalások megkezdését
megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt
megállapítani, ha a szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott
minimumkövetelményeknek. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal
kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.
A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumok tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a 72. §-t. Azon
nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a
tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak.

A megfelelőnek tekintett végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott
értékelési szempont alapján értékeli.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár
vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak a legkedvezőbb
ajánlatot tett Ajánlattevő, valamint adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő
tekintetében vizsgálja az ár alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást.
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő
végleges ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő
értékelési szempont szerint értékeli, az alábbi értékelési szempontok alapján:

Értékelési részszempont


Súlyszám

Minőségi szempont:

1.1. Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 60 hónap)

30

2. Árszempont:
2.1. Tartalékkerettel növelt nettó ajánlati ár összesen:

70
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Az értékelés módszere:
Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén 1-10 pont.
Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti a matematika szabályai szerint.
Az adott értékelési részszemponthoz tartozó értékelési módszerrel meghatározott pontszámok
kerülnek megszorzásra az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyszámmal felszorzott
pontszámok ezt követően ajánlattevőnként összesítésre kerülnek és az így meghatározott, legmagasabb
súlyozott pontszámmal rendelkező ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak.
A Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontja szerinti, a ponthatárok közötti pontszám kiosztásának módszere:
Jótállás (minimum 12 hónap, maximum 60 hónap):
Ajánlatkérő az 1.1. értékelési részszempont tekintetében (jótállás) a Kbt. 77. § (1) bekezdésben
foglaltak alapján 60 hónapban határozza meg, azon legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még
kedvezőbb vállalásokra a maximális pontszámot adja, továbbá 12 hónapban határozza meg azt az
ajánlati szintet, melynél kedvezőtlenebb ezen ajánlati elem nem lehet, azaz amennyiben az
Ajánlattevő ezen ajánlati elem tekintetében 12 hónapnál kedvezőtlenebb vállalást tesz, ajánlata
érvénytelenítésre kerül.
Az 1.1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Értesítő 147. számában, 2016. december 21.-én
megjelent a Közbeszerzési Hatóság Útmutatójának 1. sz. mellékletében foglalt 1. bb) pontja szerinti
egyenes arányosítás módszere, mely alapján a lekedvezőbb (legmagasabb vállalt jótállási határidőt
tartalmazó) ajánlat a maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig a legkedvezőbb ajánlathoz
viszonyítva az egyenes arányosítással kiszámított kevesebb pontszámot kapja.
Pontszámítás módszere: A legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pedig a
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével kiszámított kevesebb
pontszámot kapja az 1-10 skálán.

P=

Avizsgált

* (Pmax - Pmin) + Pmin

Alegjobb
Tartalékkerettel növelt nettó ajánlati ár összesen:
Az ajánlattevőnek részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat (az árazatlan költségvetési
kiírás(ok)) kitöltésével. (Az egységárakat magyar forintban kell megadni. Az adott munkanemhez
tartozó egyes nettó egységárakat fel kell szorozni az adott munkanemhez tartozó mennyiséggel, majd
összesíteni kell.) A felolvasólapon a részletes árajánlat 5 % tartalékkerettel növelt nettó végösszegét kell
feltüntetni a „Tartalékkerettel növelt nettó ajánlati ár összesen” rovatban. Az ajánlati árnak minden, a
szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint felmerülő költséget
magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész
számokban kell megadni.
A 2.1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Értesítő 147. számában, 2016. december 21.-én
megjelent a Közbeszerzési Hatóság Útmutatójának 1. sz. mellékletében foglalt 1. ba) pontja szerinti
fordított arányosítás módszere, mely alapján a lekedvezőbb (legalacsonyabb árat tartalmazó) ajánlat a
maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fordított
arányosítással kiszámított kevesebb pontszámot kapja.
Pontszámítás módszere: A legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pedig a
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fordított arányosítás módszerével kiszámított kevesebb
pontszámot kapja az 1-10 skálán.
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P=

Alegjobb

* (Pmax - Pmin) + Pmin

Avizsgált

16. Az eljárás eredménye
Az az érvényesnek minősített ajánlatokat az Ajánlatkérő a 15. pontban megadott értékelési szempont
szerint értékeli, majd a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő Ajánlattevőt, adott esetben a
második legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tevő Ajánlattevőt, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján felkéri a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontjában foglalt kizáró ok fenn nem
állására, valamint az alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtására.
Az eljárás nyertese azon Ajánlattevő, akivel/akikkel szemben az ajánlattételi felhívásban
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, alkalmasak a szerződés teljesítésére és az értékelési
szempontra tekintettel az Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot tette. Amennyiben
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben a második legkedvezőbbnek
minősített Ajánlattevő(ke)t is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele/velük köt
szerződést.
A Kbt. 70. § alapján, az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az
elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről
való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati
kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától
számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.
Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell
hagyni.
Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy az Ajánlatkérő eredményhirdetést jelen eljárásban nem tart,
ugyanakkor az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja és az ajánlatokat érintő döntéséről
(döntéseiről) közvetlenül tájékoztatja az Ajánlattevő(ke)t. Az eljárás lezárásaként Ajánlatkérő a Kbt.
79. § (2) bekezdése szerinti összegezést készít és közvetlenül megküldi az Ajánlattevő(k) részére.
17. Szerződéskötés
Ajánlatkérő az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel
(személlyel/személyekkel) – közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) –
írásban köti meg az eljárásban kiadott szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelően, az
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésétől számított harminc napon belül (a
szerződéskötéssel összefüggő részletes szabályokat a Kbt. 130 -143. §-ai tartalmazzák).
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II. MŰSZAKI, SZAKMAI LEÍRÁS
Ajánlatkérő a műszaki, szakmai leírást és az árazatlan költségvetést külön dokumentumban bocsátja
Ajánlattevők rendelkezésére.
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III. NYILATKOZATMINTÁK
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1. sz. Nyilatkozatminta
Ajánlattevő neve: ...........................................................................
székhelye: ...........................................................................
cégjegyzékszáma: ………..……………………………….…….
belföldi adószáma: ………………………………………….….
pénzforgalmi jelzőszám1: ……………………………………..
Képviselő neve: ………………………………………………..2
Ajánlattevő kapcsolattartója3
neve/beosztása: .....................................
telefonszáma: .........................................
telefax-száma: ........................................
e-mail címe: ...........................................

AJÁNLAT
(ELŐLAP)

A(Z) _________________ (AJÁNLATTEVŐ NEVE) AJÁNLATA
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI
AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA ÁLTAL
INDÍTOTT

„MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési
problémáinak megoldása – kivitelezés” tárgyú

NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT
(KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI) HIRDETMÉNY NÉLKÜLI
TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

………………, 201.. ………… …………
1

Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az Ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván.
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az Ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is
feltüntetni.
2
Közös ajánlattétel esetén valamennyi Közös Ajánlattevőnek ki kell töltenie.
3
Az Ajánlattevő olyan kapcsolattartót és olyan elérhetőségi adatokat köteles megjelölni, amelyen az Ajánlattevő
kapcsolattartója folyamatosan (akár munkaidőn túl is) elérhető, képes az eljárással összefüggő értesítések fogadására azzal,
hogy az előbbi követelménynek meg nem felelő elérhetőségi adat hiányából fakadó felelősség az Ajánlattevőt terheli.
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2. sz. nyilatkozatminta

TARTALOMJEGYZÉK
Iratanyag megnevezése

Oldalszám

Előlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Árazott költségvetés
Szakmai ajánlat
Ajánlattevő, közös Ajánlattevők kifejezett nyilatkozata az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66 § (2) bekezdés]
Nyilatkozat a dokumentáció a dokumentáció részeként kibocsátott
szerződéstervezetről
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy mikro-, kis vagy középvállalkozásnak
minősül-e [Kbt. 66.§ (4) bekezdés] (Közös ajánlattétel esetén valamennyi
közös Ajánlattevő részéről külön-külön szükséges benyújtani.)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja
vonatkozásában a teljesítéshez igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében. (Közös Ajánlattevők esetén valamennyi közös Ajánlattevő
részéről külön-külön szükséges benyújtani.) (Nemleges nyilatkozat is
csatoltandó)
Ajánlattevő, közös Ajánlattevők nyilatkozata az alkalmassági igazolásához
igénybe venni kívánt más szervezetek tekintetében. (Közös Ajánlattevők
esetén valamennyi közös Ajánlattevő részéről külön-külön szükséges
benyújtani.) (Nemleges nyilatkozat is csatoltandó)
Ajánlattevő, közös Ajánlattevők nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állása tekintetében a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése, valamint a Kbt. 114. § (2)
bekezdésben foglaltak alapján
Ajánlattevő, közös Ajánlattevők nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontja vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1)
bekezdése, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésben foglaltak alapján
Ajánlattevő nyilatkozata az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet, az előírt kizáró okok hatálya alatt nem
állása tekintetében a 321/2015. Korm. rend. 17. § (2) bekezdése alapján.
Ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata az előírt
alkalmassági követelményeknek történő megfelelés tekintetében a Kbt. 114. §
(2) bekezdésben foglaltak alapján.
Az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt kapacitásait rendelkezésre
bocsátó
szervezet,
szerződéses,
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalása, az alkalmasságot igazoló erőforrás szervezet arra
vonatkozó nyilatkozata, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért (adott esetben)
Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)
Közös Ajánlattevők együttműködési megállapodása (közös ajánlattétel
esetén)
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Iratanyag megnevezése

Oldalszám

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás. (Nemleges nyilatkozat is csatolandó)
Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének
megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult Ajánlattevő, közös ajánlat
esetén Ajánlattevők, illetve alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási
címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás
mintája
Meghatalmazás (adott esetben)
Nyilatkozat felelős fordítás tekintetében (adott esetben)
Nyilatkozat üzleti titokról
Nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható
szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (Közös
ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő részéről külön-külön
szükséges benyújtani.)
Nyilatkozat felelősségbiztosításról
Nyilatkozat igénybe venni kívánt előleg tekintetében
Nyilatkozat jólteljesítési biztosíték nyújtása tekintetében
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3. sz. nyilatkozatminta
FELOLVASÓLAP
Tekintettel a Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által
indított, „MTA TABT - Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési
problémáinak megoldása – kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (5) bekezdésére,
az alábbiakban megjelöljük az Ajánlattevő(k) nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint az alábbi
számszerűsíthető értékelési szempontotokat.
Ajánlattevő adatai4:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülnek:

Ajánlati adatok
1.1.

Vállalt jótállás

2.1.

Tartalékkerettel növelt nettó ajánlati ár
összesen

………………………….. hónap

………………………………..,- Ft

Az „MTA TABT - Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési
problémáinak megoldása – kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán nyilatkozom, hogy a
fenti építési beruházás ÁFA mentes /
27 %-os mértékű ÁFA alá tartozik.5
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

4

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi Közös Ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.
5 Megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő!
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ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS

Ajánlatkérő az árazatlan költségvetést külön dokumentumban bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére,
melyet az ajánlati adatokkal kitöltve, cégszerű aláírással ellátva az ajánlat részeként benyújtani
szükséges!

(cégszerű aláírás)
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4. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL
(a Kbt. 66. § (2) bekezdésére figyelemmel)6
Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy
 Az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi
formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – ezennel nyilatkozunk, hogy az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk (azzal, hogy a Kbt. Kbt. 115. § (1)
bekezdés alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárástípusra tekintettel adott esetben az
ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Műszaki, szakmai leírás, árazatlan költségvetés
(Ajánlattételi Dokumentáció) bizonyos feltételei a tárgyalás(ok) eredményeképpen
megváltozhatnak, így a végleges ajánlat kapcsán fogjuk megtenni a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti,
jogi kötelezőerővel bíró nyilatkozatot).
 Ennek megfelelően a szerződést — amennyiben ajánlatkérő, mint ajánlattevőt kiválaszt — az
ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplő ajánlati áron, az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekkel megkötjük és teljesítjük (azzal,
hogy a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárástípusra tekintettel
adott esetben az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki, szakmai leírás, költségvetés
és szerződéstervezet (Ajánlattételi Dokumentáció) bizonyos feltételei a tárgyalás(ok)
eredményeképpen megváltozhatnak, így a végleges ajánlat kapcsán fogjuk megtenni a Kbt.
66. § (2) bek. szerinti, jogi kötelezőerővel bíró nyilatkozatot).
 Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
eljárást indító felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal vagy azok bármely feltételével,
akkor az ajánlatunk érvénytelen.
 Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a közbeszerzési
dokumentumokban kiadott szerződéstervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés
alapjául (azzal, hogy a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárástípusra tekintettel adott esetben az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott
szerződéstervezet (Ajánlattételi Dokumentáció) bizonyos feltételei a tárgyalás(ok)
eredményeképpen megváltozhatnak, így a végleges ajánlat kapcsán fogjuk megtenni a Kbt.
66. § (2) bek. szerinti, jogi kötelezőerővel bíró nyilatkozatot).
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

6

Közös ajánlattétel esetén az ajánlati nyilatkozatot minden Közös Ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell tenni és minden
ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni.
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5. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT A DOKUMENTÁCIÓ RÉSZEKÉNT KIBOCSÁTOTT
SZERZŐDÉSTERVEZETRŐL

7

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar Tudományos
Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT - Miskolci
Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak megoldása –
kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy

A. A dokumentáció részeként megküldött szerződéstervezetet elfogadom.

VAGY

B. A dokumentáció részeként megküldött szerződéstervezethez módosításokat kívánok tenni,
amelyeket a csatolt word dokumentumban korrektúrával jelölök.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

77

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden Közös Ajánlattevőre kiterjedő hatállyal meg kell tenni.
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6. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT A KKV STÁTUSZRÓL8
(a Kbt. 66. § (4) bekezdésére figyelemmel)

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar Tudományos
Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT - Miskolci
Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak megoldása –
kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az általam képviselt
társaság a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
rendelkezései szerint9

- és középvállalkozásnak,

minősül.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

8
9

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részéről külön-külön szükséges benyújtani!
A megfelelő besorolást kérjük megjelölni!
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7. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTENDŐ
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT
ALVÁLLALKOZÓKRÓL10
(a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint]
Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az
általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítése során alvállalkozót
igénybe kíván / nem kíván igénybe11
venni.
Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy a
közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni, illetőleg az
ezen részek tekintetében az igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k)
megnevezése az alábbi: [Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont]
Azon rész(ek) megnevezése, amely(ek)
tekintetében alvállalkozó igénybe vételére sor
kerül

Alvállalkozó(k) neve amennyiben ismert

12

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

10

Közös Ajánlattevők esetén valamennyi közös Ajánlattevő részéről külön-külön szükséges benyújtani!
Megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)
12
Megfelelő sorral bővíthető!
11
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8. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ IGÉNYBE VENNI
KÍVÁNT KAPACITÁSOKAT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZETEK
TEKINTETÉBEN13
(a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint]
Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az
általam képviselt ajánlattevő az alkalmassági feltételek igazolására kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetet
igénybe kíván / nem kíván igénybe14
venni.

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az
általam képviselt ajánlattevő az alkalmassági feltételek igazolására a következő kapacitás szervezeteket
veszi igénybe [Kbt. 65. § (7) bekezdés]:
Azon alkalmassági minimumkövetelmény(ek)
megnevezése az ajánlattételi felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével, amely(ek) tekintetében
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő igénybe vételére sor kerül

Alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő(k) neve és címe

14. M.1. pontban előírt alkalmassági
követelmény
14. M.2. pontban előírt alkalmassági
követelmény

15

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

13

Közös Ajánlattevők esetén valamennyi közös Ajánlattevő részéről külön-külön szükséges benyújtani, vagy meghatalmazás
esetén a nyilatkozatot minden Közös Ajánlattevőre kiterjedő hatállyal kell megtenni!
14
Megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)
15
Megfelelő sorral bővíthető!
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9. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL
(a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint)

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az
általam képviselt Társasággal szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok
nem állnak fenn.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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10. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL
(a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint)
Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy a
társaságunk a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében olyan társaságnak minősül,
melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén / szabályozott tőzsdén jegyeznek16
Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaság a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
nyilatkozom, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa
van / nincsen17
Tekintettel arra, hogy az általam jegyzett társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)rb) vagy rc)-rd) pontja szerint tényleges tulajdonosa18 van, a tényleges tulajdonosok neve és állandó
lakóhelye vonatkozásában a következő nyilatkozatot teszem:
Tényleges tulajdonos (természetes személy19) neve

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
16

Megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)
Megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)
18
r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon –
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
17
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11. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K), ILLETVE AZ ALKALMASSÁG
IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA
ALATT NEM ÁLLÁSÁRÓL
(a Kbt. 67. § (4) bekezdése, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése
szerint)

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezés”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként nyilatkozom, mely szerint a
jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítése során nem veszek igénybe olyan
alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolása tekintetében nem támaszkodom olyan szervezet
kapacitásaira, amely(ek) a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartoznak.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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12. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY TELJESÜLÉSÉRŐL20
(a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint)

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
………….................................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a Kbt. 114. § (2) bekezdése
alapján ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás alábbi pontja szerinti alkalmassági
követelménynek megfelelek, azaz:
14. M.1. Rendelkezem az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszaszámított 5 évben (60 hónapban)
legfeljebb kettő darab szerződésből összeadódó, az alábbi követelményeknek megfelelő (műszaki-átadás
átvétellel lezárt) teljesítéssel:
 működő-üzemelő épületben felújítási, vagy helyreállítási munka, melynek része volt
szigetelési, elektromos és gépészeti szerelési munka, s amely munka/munkák értéke elérte
legalább a nettó 20 millió Ft
14. M.2. Rendelkezem legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet. 1. melléklet IV. Felelős
műszaki vezetés 1. rész 2. pontjában meghatározott építési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli
felelős műszaki vezetői (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (a korábbi azonosnak
tekinthető) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és
gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

20

A nyilatkozatot az adott alkalmassági követelményt teljesítő gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek, közös Ajánlattevőnek,
kapacitást nyújtó szervezetnek) kell magára nézve kiadni és aláírni.
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13. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT
a közös ajánlattételről
Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT - Miskolci Akadémiai
Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak megoldása – kivitelezése”
tárgyú közbeszerzési eljárásában a(z) ……….……………………………… (megnevezés, székhely),
valamint a(z) ………………………………………… (megnevezés, székhely) gazdasági szereplők a Kbt.
35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők nevében eljárni
jogosult képviselő …………………………. (cégnév).
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlatot benyújtók
kizárólagos képviseletére, a közös ajánlatot benyújtók nevében kötelezettségvállalásra, hatályos
jognyilatkozat tételére, a nevükben történő eljárásra a közös ajánlattevők képviselője teljes jogkörrel
jogosult.
A jelen közbeszerzési eljárás során a megjelölt képviselővel közölt információk és tájékoztatások
valamennyi közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.
A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvényben (6:28-33.§) foglaltak irányadók.
Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre
kerülő szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk
annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a
közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.
Az eljárás eredményeként megkötött szerződést az ajánlattevőként szerződő fél, vagy – kizárólag a
Kbt. 139. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben – annak jogutódja teljesítheti.
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapodás
tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

_______________________________________
(cégszerű aláírás)

_________________________________________
(cégszerű aláírás)
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14. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY EL NEM BÍRÁLT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI
KÉRELEM BENYÚJTÁSRA KERÜLT-E

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
……………..............................................(cégnév)
cégjegyzésre
jogosult
képviselője,
Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.21
b) benyújtottunk el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz, és ezért jelen
ajánlatban mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.22

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

21
22

Megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)
Megfelelő szövegrész egyértelműen jelölendő (aláhúzással vagy a nem alkalmazandó szövegrész áthúzásával)

36/63

15. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT FELELŐS FORDÍTÁSRÓL23

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
……………..............................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt
idegen nyelvű iratok felelős fordításának24 tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum
tartalmával teljes mértékben megegyezik.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

23

Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlatevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatban, és annak fordítását nem
hiteles fordítással nyújtotta be.
24

A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerű aláírással hitelesíti és tartalmáért
is az ajánlattevő a felelős.
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16. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL25

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
……………..............................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy az ajánlat üzleti titkot
tartalmaz / nem tartalmaz.26

Az ajánlat alábbiakban megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát
megtiltom:
-

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban elkülönített módon csatoljuk. Az üzleti titkot
tartalmazó dokumentumok üzleti titokká történő minősítésének indokai az alábbiak27:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

25

Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlat üzleti titkot tartalmaz
A megfelelő rész aláhúzandó
Ajánlatkérő az üzleti titokká minősítés tekintetében felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában, valamint a jelen
dokumentáció 8. pontjában foglaltakra.
27
A Kbt. 44.§ alapján az üzleti titokká nyilvánítást ajánlattevőnek indokolnia szükséges.
26
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17. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT AZ ÁTLÁTHATÓ SZERVEZET FOGALMÁRA VONATKOZÓ
FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELŐSÉGRŐL28

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
……………..............................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában a jelen okirat
aláírásával ezennel nyilatkozom, hogy



tudomásul veszem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok
Titkársága (továbbiakban: MTA TABT) - az Áht. 41.§ (6) bekezdés értelmében - olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes
szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem
minősül az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom

arról hogy, a(z) (teljes név) ……………………………………… (a továbbiakban: szervezet) Nemzeti
Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül.
Egyúttal nyilatkozom, hogy jelen nyilatkozat aláírásakor és azt követően a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek és folyamatosan fennállnak.
Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat az MTA TABT kezelje.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az MTA TABT-t
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött szerződést a MTA TABT jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal –
illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon –felmondani, vagy
- ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

28

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie!
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18. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT AZ ELŐÍRT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL
KAPCSOLATOSAN

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
……………..............................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA
TABT - Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési
problémáinak megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán nyilatkozom,
hogy




rendelkezem az ajánlattételi felhívás 25.6. pontjában előírt feltételeknek megfelelő (a
felelősségbiztosítás limit értéke káreseményenként 20 millió Ft, évente 50 millió Ft).
felelősségbiztosítási szerződéssel, a felelősségbiztosítási szerződést/kötvényt, nyertességem
esetén a szerződéskötéskor csatolom;
vállalom, hogy nyertességem esetén a fent megjelölt felelősségbiztosítás mellett az
összkockázati építési és szerelési biztosítást a szerződéskötés időpontjáig megkötöm.

VAGY


nem rendelkezem az ajánlati felhívás 25.6. pontjában előírt feltételeknek megfelelő (a
felelősségbiztosítás limit értéke káreseményenként 20 millió Ft, évente 50 millió Ft).
felelősségbiztosítási szerződéssel, de nyertességem esetén vállalom, hogy az előírt
feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási szerződést, továbbá az összkockázati építési és
szerelési biztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára megkötöm, vagy a már meglévő
felelősségbiztosításomat az előírt feltételek szerint kiterjesztem.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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19. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT ELŐLEG TEKINTETÉBEN

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
……………..............................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA
TABT - Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési
problémáinak megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán nyilatkozom,
hogy nyertességünk esetén A Kbt. 138. § (7) bekezdésében foglaltak alapján előleg nyújtására

igényt tartok

/ nem tartok igényt29.

Az igényelt előleg mértéke a tartalékkeret nélkül számított teljes ellenszolgáltatás
………………. % -a30

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

29
30

A megfelelő aláhúzandó!
Kbt. 138. § (7) bekezdés alapján maximum 5 %.
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20. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT A JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK HATÁRIDŐBEN
TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
……………..............................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA
TABT - Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési
problémáinak megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán nyilatkozom,
hogy nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívásban előírt Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti
biztosítékot határidőben rendelkezésre bocsátjuk.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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Figyelem! A további dokumentumokat az eljárás későbbi
szakaszában Ajánlatkérő külön felhívására kell csak
benyújtani
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21. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT31
A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉSÉNEK KC) PONTJA TEKINTETÉBEN

Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
……………..............................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlattevőjeként a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pontjának ic) alpontjában foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k)
pontjának kc) alpontjában foglaltak tekintetében nyilatkozom, hogy
1. Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a társaságunkban
közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.32
vagy

2. A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) az alábbiak:33

Név

Székhely

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) és kc) alpontjaiban hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

31

Ajánlattevő akkor köteles ezt a nyilatkozatot benyújtani az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok
vonatkozásában, amennyiben ajánlatkérő erre a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján felhívja. Közös ajánlattétel
esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.
32
Nem kívánt rész törlendő
33
Nem kívánt rész törlendő
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22. sz. nyilatkozatminta
NYILATKOZAT A TELJESÍTETT REFERENCIÁKRÓL
(Kbt. 65. § (1) bek. b) pont, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján)

Alulírott ……………………………………………………………. (név), mint a(z) ……………..............................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a
Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT - Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága
székház pince vizesedési problémáinak megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán nyilatkozom, hogy az alábbi referenciákat teljesítettük:
Teljesítés ideje
(a kezdés és
Szerződést kötő másik fél
befejezési
határidő –
megnevezése
legalább év, kapcsolattartó neve, elérhetősége
hónap, nap –
megjelölésével)
1.
2.

A szerződés tárgya
(oly módon, hogy megállapítható legyen,
hogy milyen jellegű épületben, milyen
munkavégzésre került sor)

Ellenszolgáltatás összege
(nettó Ft)

A teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelő volt
Igen/Nem
Igen/Nem

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
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23. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL
(Kbt. 65. § (1) bek. b) pont, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. e) pontja
alapján)
Alulírott
…………………………………………………………….
(név),
mint
a(z)
……………..............................................(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Magyar
Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak
megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán nyilatkozom, hogy az alkalmassági
feltételnek való megfelelés érdekében az alábbi szakembert mutatjuk be:34

1. Szakember megnevezése:
A szakemberrel kapcsolatos jogviszony:
A bemutatott szakember az Ajánlatkérő által előírt a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet. 1. melléklet IV. Felelős
műszaki vezetés 1. rész 2. pontjában meghatározott építési
szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli felelős műszaki
vezetői (MV-É) jogosultsággal rendelkezik:
Amennyiben rendelkezik jogosultsággal a szakember kamarai
nyilvántartási száma:
A szakember kamarai nyilvántartására vonatkozó adatbázis
elektronikusan elérhető címe:

IGEN / NEM35

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

34
35

A táblázatot valamennyi szakember esetében külön-külön szükséges kitölteni.
A megfelelő aláhúzandó!
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24. sz. nyilatkozatminta

A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI
NYILATKOZATA
Alulírott, mint …………………….………szakember kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy
……………………………………………. (cégnév) mint ajánlattevő a Magyar Tudományos Akadémia
Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága által indított, „MTA TABT - Miskolci Akadémiai
Bizottság Titkársága székház pince vizesedési problémáinak megoldása – kivitelezése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint az előírt alkalmassági követelménynek megfelelő szakembert
megnevezett.
Kijelentem, hogy részt veszek az „MTA TABT - Miskolci Akadémiai Bizottság Titkársága
székház pince vizesedési problémáinak megoldása – kivitelezése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban továbbá, hogy a ……………………….…. (cégnév) ajánlattevő nyertessége esetén, mint
korlátozás nélküli felelős műszaki vezetői (MV-É) jogosultsággal rendelkező szakember képes vagyok
dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy
nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való
munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

………………………………
sajátkezű aláírás
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25. sz. nyilatkozatminta

Szakmai önéletrajz-minta
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Munkahely megnevezése

SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Feladatok ismertetése, időpontjai
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
(év/hónap)

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

………………………………
sajátkezű aláírás
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SZERZŐDÉSTERVEZET
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Vállalkozási szerződés
egyrészről a

MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága (MTA TABT)
Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 7.
Adószám: 15311801-2-41
Törzskönyvi azonosító szám: 311805
Képviselő: Kőnig Marianna igazgató
mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrészről a(z)

…
Székhely: …
Cégjegyzékszám: …
Adószám: …
Pénzforgalmi számla száma: …
Képviselő: … ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a továbbiakban együttes említésük során: „Felek”) között jött létre, az alulírott napon, helyen és
feltételekkel.

I.

ELŐZMÉNYEK

I.1

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: „Kbt.”) 115. § alapján „MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság
székházának pincevizesedés megszüntetése” tárgyában nemzeti, hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás)
folytatott le. Vállalkozó, mint Ajánlattevő a fenti Közbeszerzési Eljáráson ajánlatot tett.
Figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a
Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül Szerződést kötnek egymással(továbbiakban:
Szerződés).

I.2

Annak okán, hogy jelen Szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával
kötötték meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag
jelen Szerződés törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat
úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal
együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:
−
−
−
−

Kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);
Tárgyalási jegyzőkönyv(ek);
Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció;
Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma;

I.3

A fenti, említett dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési
sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (I.) jelen Szerződés; (II.)
tárgyalási jegyzőkönyv(ek); (III.) az esetleges kiegészítő tájékoztatás kérésére adott
ajánlatkérői válaszok; (IV.) az Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció; (V.) Vállalkozó, mint
Ajánlattevő nyertes ajánlata.

I.4

Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra
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a Szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert azok tartalma.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
II.1

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az MTA TABT Miskolci Akadémiai
Bizottság székházának (3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.) pincevizesedési problémák
megszüntetéséhez kapcsolódó munkáit, a tárgyalásokon véglegesített dokumentumokban
részletezett műszaki tartalommal.

II.2

A beruházás helyszíne: MTA TABT Miskolci Akadémiai Bizottság székházának (3530
Miskolc, Erzsébet tér 3.) Hrsz.: 2430.
Az épület helyi jelentőségű védett épület (Miskolc MJ város Önkormányzata 39/2009. (XII.
2.) sz. rendelet).

II.3

Vállalkozó építőipari kivitelezési tevékenységét az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. és 39/A. §-ában meghatározottak
szerint folytathatja.

II.4

Vállalkozó aláírásával elismeri, hogy a Szerződés műszaki tartalmát meghatározó
dokumentumokat hiánytalanul átvette, azokat áttanulmányozta, a jelen okiratba foglalt
megállapodást annak megfelelően kötötte. A műszaki tartalmat meghatározó
dokumentumokra utalva Vállalkozó rögzíti, hogy az abban foglalt megrendelői utasítások
számára értelmezhetők, teljes körűnek minősülnek, ennek ismeretében a vállalt felújítási
tevékenység jogi és műszaki értelemben megvalósítható. Vállalkozó a HADAS Építész
Mérnöki Művészeti Kft. által 2017. június hónapban készített kivitel tervdokumentációt
megismerve és a munkaterületet 2018. …-én/án a helyszínt bejárva nem ismer olyan tényt,
vagy körülményt, amely őt a szerződésszerű teljesítésben akadályozná.

II.5

A Vállalkozó köteles a fenti feladat elvégzését az MSZ szerinti I. osztályú, illetve az egyéb
jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, szabványoknak megfelelő, valamint a
rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben kivitelezni.

III. VÁLLALKOZÓI DÍJ:
III.1 A vállalkozói díj, a szerződéses ár a befejezés időpontjára prognosztizált egyösszegű

átalányár, kivéve az átalányáras összegre vetített 5 % tartalékkeretet, mely tételes elszámolás
mellett, kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos
használatához szükséges munkák (pótmunka) elvégzésére kerülhet kifizetésre.
Az átalányár a munkahelyi adottságok, az Ajánlattételi Dokumentáció alapján a Vállalkozó
felülvizsgálatának figyelembe vételével került meghatározásra, a Szerződéshez mellékelt
tételes és beárazott költségvetés alapján.
III.2 Többletmunka: A Vállalkozó az átalánydíjért köteles elvégezni a vállalkozási Szerződés

tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az
olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása
nem történhet meg. A többletmunka költsége csak akkor számolható fel, ha az a Szerződés
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható (Ptk. 6:244-245.§). A Vállalkozó a
Szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek
a szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű használatának biztosításához szükségesek.
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III.3 Pótmunka: A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás

miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul
terhesebbé.
III.4 Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, illetve

fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy a
költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba
beleértendő, így az része a Szerződésnek. A Vállalkozó az Ajánlattételi dokumentációban
részletezetteknek megfelelően az ajánlatát a teljes dokumentáció felülvizsgálatát követően
adta meg.

III.5 A teljes vállalkozói díj:

Nettó összeg: …,- Ft
Tartalékkeret nettó (5 %) …,- Ft
ÁFA 27%: …,- Ft
Bruttó összeg: …,- Ft
azaz …millió-…százezer-… forint.
A jelen Szerződés szerinti munka fordított adózás hatálya alá tartozik, az ÁFA mértéke a
szerződéskötés időpontjában 27%.
III.6 A vállalkozói díj átalányár, amely tartalmazza a Vállalkozó valamennyi anyag- és

munkadíjköltségét és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb
költséget, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
III.7 A Vállalkozó kijelenti, hogy a kialkudott átalányár, a jelen Szerződésben hivatkozott

terveknek, a kivitelezés során a tervezők által kiadandó kiviteli tervdokumentációnak és az
érvényben lévő jogszabályok és egyéb műszaki előírások szerinti megvalósításhoz, a
használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges valamennyi, a szerződéskötéskor
kellő gondossággal és szakcégtől elvárható körültekintéssel előre látható munka ellenértékét
tartalmazza.
III.8 Az egyösszegű átalányár magában foglalja az organizációval, fel- és levonulással kapcsolatos

összes költséget, beleértve ezen tevékenységek végzése közben esetlegesen okozott károk
helyreállítási költségeit is, az esetleg szükséges útvonal engedélyek költségét és minden a
költségvetési kiírásban szereplő tétel költségét. A Szerződésben nevesített jogcímeken felül
Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, kivéve a pótmunkát.
III.9 A vállalkozói díj tartalmazza továbbá a kivitelezéshez szükséges átadási dokumentáció

elkészítésének költségeit, az összes szükséges mérés elvégzésére, azok jegyzőkönyvi
bizonylatolására, a szerelési szabványossági nyilatkozatra, a műszaki átadás - átvételi eljárás
szakági lefolytatására, a létesítés közbeni áruvédelemre, a szállítás és a szerelés közben
keletkezett hulladék megfelelő elszállítására, a munkaterület tisztántartására vonatkozó
költségeket.

III.10 Pótmunkák elszámolása: Külön elszámolás keretében a tartalékkeret terhére, előzetesen

a Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóba tett bejegyzése alapján, a
kötelezettségvállalásra jogosult írásbeli megrendelése esetén Vállalkozó köteles elvégezni
mindazon munkákat, amelyeket a Megrendelő e Szerződés megkötése után pótlólag
megrendel (pótmunka). Ilyen esetben, a Megrendelő naplóbejegyzését megelőzően a
Vállalkozó a műszaki tartalmat, a költségvonzatokat és a teljesítési határidőt érintő írásos
ajánlatot tesz. Az ajánlatban a Szerződés mellékletét képező költségvetés árait kell
52

alkalmazni. Az eredeti költségvetésben nem szereplő tételek vonatkozásában, az árban
Megrendelő és Vállalkozó megegyezik, melynek alapja a felhasznált anyagok tényleges
egységára (anyagköltség: anyagár (ajánlati költségvetési árszintű) + 6 % szállítási és
anyagigazgatási költség), a TERC anyag-és időnormái, valamint a költségvetésben az azonos
kivitelezési elem tekintetében megadott vagy kiszámítható rezsióradíj, ennek hiányában
nettó 2.870,- Ft/óra, illetve a mindenkor előírt minimális szak– és segédmunka átlag
rezsióradíj.
Az 5 %-os tartalékkeret csak a pótmunkák elvégzésére használható fel, e tételeket a
végszámlával együtt lehet elszámolni, amely kizárólag a megrendelő képviselőjének írásbeli
megrendelése alapján használható fel. Pótmunka csak abban az esetben számolható el a
tartalékkeret terhére, ha az megfelel a 322/2015. (X.30.) Kormány rendelet 20. § (3)
bekezdésében foglaltaknak. A költségelszámolást jelentő pótmunkák nem vonják maguk
után a Szerződés módosítását.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK:
IV.1 A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete

rendelkezésre áll. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a Vállalkozó … Bank …-…… számú számlájára.

IV.2 Felek megállapodnak, hogy a jelen munka során a Vállalkozó egy darab végszámlát jogosult

benyújtani.
IV.3 A végszámla benyújtásának feltétele a sikeresen lezárt műszaki átadás-átvétel, amelyről a

Megrendelő teljesítésigazolást ad ki. A Megrendelő a Szerződés teljesítésének elismeréséről
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől,
vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban
köteles nyilatkozni. Amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a
Megrendelő a Szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott
határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy
megkezdi, de a Szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott
határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő teljesítésigazolást köteles
kiadni.
IV.4 A számlák benyújtásának feltétele a műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás.
IV.5 Jelen Szerződés teljesítése során Megrendelő részéről teljesítésigazolás kiállítására jogosult:

Kőnig Marianna igazgató.

IV.6 Előlegfizetés: Az előleg maximális mértéke a Szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás

5%-ának megfelelő összeg, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján.

Az előleget a Megrendelő a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását
követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg biztosítékául a Kbt. 135. § (7) bekezdése
alapján biztosíték nem kérhető.
Felek rögzítik, a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, hogy a Vállalkozó, az ajánlatában tett
nyilatkozata alapján előlegre igényt tart, az igényelt előleg összege: …,- Ft.
IV.7 Elszámolás az előleggel a végszámlából történik.
IV.8 Számla kifizetésének rendje: Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.)

Korm. rendelet 32/A. § vonatkozó előírásai szerint történik.
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IV.9 Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy

a) nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
IV.10 Megrendelő, fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatot

tartozik megfizetni a Vállalkozónak.
V. A TELJESÍTÉS IDEJE, HATÁRIDŐK:
V.1

A kivitelezést a szerződéskötést követően az alábbiak szerint kell teljesíteni:
A kivitelezést a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül átadott munkaterület
átvételének napján kell megkezdeni és 90 naptári napon belül kell teljesítenie azzal, hogy
Megrendelő előteljesítést elfogad.

V.2

A Vállalkozó a teljesítés körében köteles elfogadni és figyelembe venni, hogy a kivitelezés
folyamatosan üzemelő épületben folyik, ezt a munkaszervezés tervezésekor számításba kell
vennie.

V.3

Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából vagy
egyik félnek sem felróhatóan akadályba ütközik, úgy ezen időszakban a teljesítési határidő
naptári napja nyugszik, az a teljesítési határidő folyását megakasztja és az akadály
megszűnésekor újraindul. Ezen akadályoztatás miatti véghatáridő módosulás nem minősül
szerződésmódosításnak, azt a felek az építési naplóban rögzítik.

V.4

A felek a munkaterület átadásakor heti bontású kivitelezési ütemtervet készítenek, melyet
szükség esetén közös megegyezéssel aktualizálnak.

VI. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
VI.1 A Szerződés keretében – tekintettel a Szerződés átalánydíjas természetére – a Vállalkozó

elvégzi mindazon munkákat is, amelyekkel ajánlata elkészítésekor, a helyszín és a
dokumentáció műszaki tartalma ismeretében, kellő szakmai gondossága mellett
számolhatott, az igényelt teljesítéshez szükséges, még akkor is, ha azt a költségvetés
tételesen nem tartalmazza. Vállalkozó elvégzi a műszaki szükségesség vagy a rendeltetésszerű
és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát is, a III.10. pontban megadott elszámolási
feltételek szerint.

VI.2 Vállalkozó a munkavégzés környezetét rendszeresen karban és tisztán tartja, a

munkaterületet rendeltetésre alkalmas állapotban adja át. Vállalkozó feladatát képezi az
építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok, szemét – engedéllyel rendelkező
kezelőhöz történő – rendszeres elszállítása, és a hatósági előírásoknak megfelelő
lerakóhelyen történő lerakása, annak dokumentálása, továbbá az építési munkaterületen az
anyagmozgatási és takarítási feladatok elvégzése.
VI.3 A munkaterület őrzéséről, tűz- és vagyonvédelméről a munkaterület átvételét követően, a

sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig, a Vállalkozó gondoskodik.
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VI.4 Vállalkozó a munkára biztosítást köt 50 millió forint /év és 20 millió forint / káresemény

limitösszeggel, melyet a munkaterület átadásakor bemutat. Vállalkozó köteles a
felelősségbiztosítás Társbiztosítottjaként Megrendelőt megjelölni. Vállalkozó által
megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél a jelen Szerződés Vállalkozó általi
teljesítésével összefüggően esetleg felmerülő minden olyan veszteségre, követelésre is,
amely harmadik személynek a Vállalkozó által okozott személyi sérülések, dologi károk,
valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkeznek.
VI.5 Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint felel az általa okozott károkért. Káreset bekövetkezését

minden esetben jelenteni köteles a Megrendelőnek, azon belül elsősorban a műszaki
ellenőrnek, amelyről haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni.

VI.6 A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő következmények a

Vállalkozót terhelik.
VI.7 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy fokozott előzetes tájékoztatási (épületen belüli munkát

gátló, illetőleg jelentősen zavaró, zajos, poros munkafázis) kötelezettség terheli arra
figyelemmel, hogy a kivitelezés közben az épületben munkavégzés folyik, azt csak
szakaszosan, előre tervezetten lehet felfüggeszteni. A kivitelezéssel kapcsolatos
építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a
Vállalkozót terhelik.
VI.8 Vállalkozó köteles saját költségén a használatbavételi engedélyezés/bejelentés során a

hatóságok részéről előírt munkák elvégzésére.
VI.9 Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának melyet a

Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie, meg kell felelnie:
a) Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkának a Magyar
Szabványokban előírt I. o. minőségűeknek, továbbá a Megrendelő utasításaival és
a Szerződés műszaki tartalmával, valamint annak mellékleteivel összhangban kell
lennie.
b) A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell
rendelkeznie.
c) A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, a szükséges
(közműszolgáltatói, szakhatósági) engedélyek megléte.
VI.10 A Vállalkozó feladatai elvégzéséhez igénybe vehető személyek, alvállalkozók:

A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a
helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy
szakemberrel együtt felelt meg.
A Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés
teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még
nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a Szerződés
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teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya
alatt.
VI.11 A Vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a hatályos jogszabályokban

foglaltaknak megfelelően. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot,
körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A Vállalkozó az
építési naplóban köteles haladéktalanul közölni többek között, de nem kizárólagosan:
a Vállalkozó a Megrendelővel a pótmunka műszaki szükségességét,
a Megrendelő a Vállalkozóval a pótmunka igényét,
Vállalkozó köteles a Megrendelő és a megbízottja számára az ellenőrzést
lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni.
VI.12 Vállalkozó köteles a munkát az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott felelős
műszaki vezető irányítása mellett végezni.
VI.13 Vállalkozó

a munkavégzés során köteles a meglévő szerkezetek, építmények
állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó feladata,
amelyeket saját költségén köteles végrehajtani.

VI.14 Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel,

munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Ez vonatkozik az általa
bevont alvállalkozókra (közreműködőkre) is. A Vállalkozó által foglalkoztatott
munkavállalók és alvállalkozók magatartásáért Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna
el. A szabálytalanul foglalkoztatott személyek és alvállalkozók esetében mindazokért a
károkért is Vállalkozó a felelős, amelyek a szabálytalan foglalkoztatás nélkül nem
következtek volna be.
VI.15 Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban

köteles a Megrendelőt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt
minimum 5 nappal, annak érdekében, hogy a Megrendelő műszaki ellenőre az eltakarásra
kerülő munkarész megfelelősségét ellenőrizni tudja. Az építési naplóba történő bejegyzés
mellett a Vállalkozó e-mailben is értesíti a Megrendelő képviselőjét és a jelen Szerződésben
megnevezett műszaki ellenőrt is. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a
Megrendelő kérésére, saját költségén kell a visszabontást elvégezni, akkor is, ha az
eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült el.

VI.16 Vállalkozó a munka befejezését követően köteles az építési munkaterületet a tervszerinti

állapotnak megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 2
munkanapon belül a Megrendelő birtokába bocsátani.

VII. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
VII.1 Megrendelő a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül biztosítja a munkaterületet.
VII.2 Megrendelő térítésmentesen a víz és az elektromos energiavételezés lehetőségét biztosítja.
VII.3 Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
VII.4 A Megrendelő által alkalmazott műszaki ellenőr a szerződéses feltételek tekintetében

jognyilatkozat tételére jogosult. A Megrendelő nevében az építési naplóban jognyilatkozat
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tételre jogosult személy: Gedeon Miklós Zoltán (ME-É, 05-0041, 05-51318) műszaki
ellenőr
VII.5 A Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott műszaki ellenőre, egyéb – erre

feljogosított – munkatársai a munka végzését bármikor megtekinthetik és ellenőrizhetik,
hogy a kivitelezés a Szerződésnek megfelelően történik-e. A használatbavételi
engedélyezési/bejelentési eljárás lebonyolítása Megrendelő kötelezettsége.

VIII.

EGYÜTTMŰKÖDÉS:

VIII.1 A kivitelezés során a felek együttműködni kötelesek. Egyik fél köteles a másik felet

haladéktalanul értesíteni (Építési naplóba történő bejegyzéssel, telefonon és írásban), ha
szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve
van vagy lehet. A Vállalkozó, esetlegesen alvállalkozói, valamint a Megrendelő és képviselői,
szabályos időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - heti
egyeztetés alapján koordinációs helyszíni értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka
előrehaladását, és hogy az azzal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék.
Megrendelő képviselője:
Név: …
Beosztás: …
Tel: …
Email: …
Megrendelő műszaki ellenőre:
Név: …
Beosztás: …
Tel: …
Email: …
Vállalkozó képviselője:
Név: …
Beosztás: …
Tel.: …
Email: …
VIII.2 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet,

irányítást, valamint az őrzést a kivitelezési munka folyamán.
VIII.3 A Megrendelő a Szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles

ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
alvállalkozó vesz részt és az alvállalkozó teljesítési aránya nem haladhatja meg a Kbt. 138. §
(1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

IX. A

SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKEK
BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

ÉS

SZERZŐDÉST

IX.1 Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: a vállalkozó köteles a szerződés V.1. pontjában

rögzített határidővel kapcsolatos késedelem esetén, illetve hibás teljesítés esetén a
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Megrendelő erre irányuló igénye szerint kötbért fizetni. A napi késedelmi kötbér összege a
tartalékkeret nélküli, nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb a tartalékkeret nélküli, nettó
vállalkozói díj 15%-a. A hibás teljesítési kötbér összege hibával érintett munkarészre eső
tartalékkeret nélküli, nettó vállalkozói díj 15%-a. A kötbér a késedelem teljes időszakára
érvényes. A kötbér összegét a vállalkozói díj számla benyújtásával szemben a számviteli
szabályok szerint kell kiállítani és megfizetni.
IX.2 Meghiúsulási kötbér: a Vállalkozó köteles a munka - vállalkozónak felróható okból

történő - meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke
a tartalékkeret nélküli, nettó vállalkozói díj 20 %-a.
IX.3 Amennyiben a munka nem a Vállalkozónak felróható okból, hanem tőle függetlenül, más

külső ok miatt meghiúsul, illetve a kivitelezési munkákat ezen okból 30 napot meghaladóan
fel kell függeszteni, abban az esetben a Megrendelő köteles kifizetni a Vállalkozó addig
felmerült költségeit.

IX.4 Jólteljesítési biztosíték

A Vállalkozó a jótállási kötelezettség kezdő időpontjára, a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, a
szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a tartalékkeret és ÁFA nélkül
számított ellenszolgáltatás 3 %-a összegű jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani. A
jólteljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától számított …
hónap + 30 napra kell kiterjednie.
A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint, a Vállalkozó választása
szerint, bármelyik formában nyújtható.
Amennyiben a Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot az előírt tartalommal, az előírt módon és
összeg igazolásával nem küldi meg vagy nem adja át a Megrendelőnek a végteljesítési igazolás
kiadásának napjával, úgy az Megrendelő jogosult a jólteljesítési biztosíték összegét a végszámla
összegéből visszatartani, és ezt jólteljesítési biztosítékként kezelni az Megrendelő
bankszámláján. A jólteljesítési biztosíték ily módon történő kezelése esetében a Vállalkozó
kamatra nem jogosult.
Ha a jólteljesítési biztosíték bankgarancia vagy a banki készfizető kezesség biztosítása vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kerül teljesítésre, az akkor megfelelő,
ha:
•

a jelen szerződés szerinti tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 3 %-ára vonatkozik,

•

korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

•

az igénybejelentéstől számított 5 munkanap alatt igénybe vehető,

•

futamideje (érvényessége/lejárata) a szerződésben vállalt … hónapos jótállási időszak
teljesítését követő 30 (harminc) nap.

A jótállási idő alatt fellépő hiányosságokról Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót.
Amennyiben a Vállalkozó a kért javítást határidőre nem végzi el, úgy a Megrendelő jogosult a
hibakijavítást a Vállalkozó költségére elvégeztetni, és azt az összeget a jólteljesítési biztosíték
terhére elszámolni.
Vállalkozó köteles a hiba kijavításával kapcsolatban Megrendelőnél felmerült valamennyi
indokolt költséget megtéríteni. A jótállási idő a javított rész vonatkozásában a kijavítás
időpontjától újra kezdődik.
A jótállási időszak lejártát követő 10 naptári napon belül a Felek kötelesek a jólteljesítési
biztosíték összegével egymás között elszámolni, és a pénzügyi elszámolás alapján a
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jólteljesítési biztosíték fennmaradó részét (ha van) a Megrendelő az elszámolás lezárását
követő 15 naptári napon belül visszautalni, vagy az eredeti bankgaranciát Vállalkozó részére
visszaküldeni.
IX.5 Szavatosság, Jótállás

Vállalkozó az általa elvégzett munka minőségéért köteles a hatályos jogszabályokban előírt
szavatossági kötelezettséget vállalni, melynek kezdési időpontja a műszaki átadás-átvétel
lezárásának időpontja.
Megrendelő garanciális, szavatossági, jótállási és kötelező alkalmassági jogait a Ptk. előírásai
szerint jogosult Vállalkozó felé érvényesíteni.
A szavatossági kötelezettség mellett Felek a jelen szerződés teljesítése során jótállási
kötelezettségben is megállapodnak, melynek futamideje: .....36 hónap.
Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a jelen szerződés IX.4. pontjában foglaltak szerint köteles
nyújtani.
X. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI:
X.1

A Szerződés megszűnik a felek szerződésszerű teljesítésével.

X.2

A Vállalkozó a munkaterület átvételének napján köteles a kivitelezést megkezdeni, ennek
elmulasztása esetén a Megrendelő a Szerződéstől elállhat.

X.3

Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból 15 napot meghaladó késedelembe esik az
ütemezésben előírthoz képest, úgy Megrendelő jogosult a Szerződést felmondani. Ebben az
esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat
harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejeztesse,
aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően
köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.

X.4

A Megrendelő a Szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozóval szemben jogerősen
felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását
kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a Szerződés teljesítését
nyilvánvaló módon meghiúsítja.

X.5

Bármelyik fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik
fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi
szerződésszegéseket tekintik súlyosnak:
●
A Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási
kötelezettségét megszegi;
●
Bármelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti
tevékenységét;
●
Vállalkozó a jelentési, információszolgáltatási kötelezettségét
Megrendelő ismételt kérésére sem teljesíti az igényelt határidőre.
●
Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani,
ha vis maior körülmény miatt a Szerződés teljesítése 30 napot meghaladóan
szünetel.
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Nyertes ajánlattevő ajánlatában megadott érték kerül beírásra.
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XI. VIS MAIOR
XI.1 Egyik Szerződő Fél sem sújtható kártérítéssel vagy a Szerződés nem teljesített részétől való

elállással, illetve kötbérrel, ha a késedelmes, illetve hibás teljesítés vis maior eredménye. Vis
maior bekövetkezése esetén a Szerződő Felek a felmerült kárukat saját maguk viselik.

XI.2 Megrendelő a vállalkozási díjat kizárólag a vis maiort előidéző ok bekövetkeztéig köteles

fizetni Vállalkozó részére, Vállalkozó eddig az időpontig köteles a Szerződés szerinti
szolgáltatást nyújtani.
XI.3 A vis maior olyan rendkívüli esetre vonatkozik, mely a Vállalkozó vagy a Megrendelő

érdekkörén kívüli, elháríthatatlan külső ok következménye, és amely neki nem felróható. A
vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a bekövetkezett szerződésszegéssel.

XI.4 Vis maiorra a Szerződő Fél csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben az esemény

bekövetkeztét követően haladéktalanul értesíti a másik Szerződő Felet a vis maior tényéről,
okáról és valószínű időtartamáról, amennyiben az előtte ismert.
XI.5 A Vállalkozónak a körülményekhez és lehetőségeihez képest meg kell keresnie minden

észszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol, kivéve, ha a
Megrendelővel ettől eltérő feltételekben állapodott meg.

XI.6 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Szerződő Félnek

jogában áll – hátrányos jogi következmények nélkül – a Szerződés nem teljesített részétől
elállni oly módon, hogy a másik Szerződő Fél részére - az átvételt igazolható módon értesítést küld. Ha a Vállalkozó a jelen pontban foglalt határidőn belül a teljesítést már
megkezdte, a teljesítés elfogadását Megrendelő a jelen pontban foglaltak alapján nem
tagadhatja meg.

XII. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:
XII.1 A jelen Szerződés módosítására csak írásban, cégszerű aláírással, Megrendelő és a

Vállalkozó közös megegyezése esetén kerülhet sor a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint.
Felek rögzítik, hogy nem minősül szerződésmódosításnak a Felek kapcsolattartóinak
adataiban történő változás.

XIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

XIII.1 A szerződő felek a jelen Szerződés teljesítése során egymás jogos gazdasági érdekeinek

szem előtt tartásával, a szerződésszerű teljesítés elsődleges figyelembevételével járnak el. E
Szerződés értelmezésével, hatályosulásával, alkalmazásával, módosításával kapcsolatban
felmerülő esetleges jogvitáikat szerződő felek elsősorban békés úton rendezik.
XIII.2 A jelen vállalkozási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. hatályos

rendelkezései az irányadók.
XIII.3 A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
Ezen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
XIII.4 Titoktartás: A Szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó olyan információkhoz,

adatokhoz férhet hozzá, amelyek Megrendelő szempontjából bizalmas jellegűek. Vállalkozó
kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokat, információkat megfelelő gondossággal kezeli.
Vállalkozó gondoskodik a teljesítés során esetlegesen az ő vagy alkalmazottai tudomására
jutott adatok, információk bizalmas kezeléséről, azok megfelelő védelméről.
XIII.5 A Szerződés teljesítése során a Vállalkozó valamint alkalmazottai a tudomásukra jutott

bizalmas – egyebek mellett, de nem kizárólagosan a Megrendelő működésével,
tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, terveivel kapcsolatos – információkat a
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem
szolgáltathatják ki, nem tehetik más számára hozzáférhetővé, illetve nem használhatják fel
más számára végzett tevékenység során.

XIII.6 Ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében – Megrendelő előzetes írásbeli

hozzájárulása alapján – alvállalkozót vesz igénybe, Vállalkozó az általa igénybe vett
alvállalkozó számára feltétlenül szükséges adatokat, információkat csak abban az esetben
adhatja át, ha a Vállalkozóval kötött megállapodásában az alvállalkozó kötelezettséget vállal
arra, hogy a Megrendelőtől szerzett adatokat és információkat a Vállalkozóval azonos
feltételek szerint kezeli.

XIII.7 A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a

Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Ha a Vállalkozó,
alkalmazottai illetve alvállalkozója az előzőekben részletezett, illetőleg a jogszabályokban
rögzített titoktartási kötelezettségét bizonyítottan megszegi, köteles a Megrendelőnek az
ezzel a magatartással okozott kárait megtéríteni.

XIII.8 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek

körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék a rá vonatkozó jogszabályok szerint
jogosult ellenőrizni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a – költségvetési pénzeszközök
nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatja meg a Szerződés lényeges
tartalmáról történő tájékoztatást.
XIII.9 Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés aláírásával hozzájárul a Szerződés főbb adatainak az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontja, valamint a Kbt. 43. § szerinti
adatok közzétételéhez.

XIII.10 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés bármelyik rendelkezése utóbb

érvénytelennek minősül, a Szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

XIII.11 Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján kijelenti, hogy – figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés t) pontjára, valamint a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjára – átlátható
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szervezetnek minősül.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti nyilatkozatában foglaltak változásáról Megrendelőt
haladéktalanul köteles tájékoztatni.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozata, illetve a tájékoztatási
kötelezettségének elmulasztása a Szerződés Megrendelő által történő azonnali felmondását
vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a Megrendelő Szerződéstől történő
elállását vonja maga után, amely esetben Vállalkozó köteles a Megrendelő ezzel
kapcsolatban felmerülő valamennyi kárát megtéríteni.
Felek a jelen ……….. (..………….) számozott oldalból álló Szerződést elolvasták,
megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen
Szerződés 4 (négy) darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A Szerződés
példányaiból minden aláíró Felet 2 (két) –2 (két) darab eredeti példány illet meg.
Kelt: Budapest, 2018. … hó …. napján

2018. … hó ….. napján

MTA Területi Akadémiai Bizottságok
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ügyvezető
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