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1. Előterjesztés szándéknyilatkozatról a víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó 

feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam terhére történő átruházásáról 

 

2. Előterjesztés a Varázsceruza Óvodában történő ellátás szünetelésének utólagos 

jóváhagyásáról 

 

3. Előterjesztés a támogató szolgálat feladategység növeléséről 

 

4. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című 

pályázat benyújtásáról  

 

5. Előterjesztés a Ferment Hungary Kft-vel a tiszavasvári 0301/22 helyrajzi számú ingatlanra 

kötött bérleti szerződés megszüntetéséről 

 

6. Előterjesztés VP 6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése Tiszavasvári 

Városában” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

7. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont 

kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat megvalósítása érdekében belterületbe vonásról 

 

8. Előterjesztés a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződésének 2. módosításának utólagos 

elfogadásáról 

 

9. Előterjesztés az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP – 1.2.11-16-2017-

00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének újbóli pályázati 

felhívásáról 

 

 

Készítette: Makra Anita
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2022. augusztus 30-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. 
 

Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  

                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási 

Ágnes, Balázsi Csilla, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, Szurkos Szilvia, 

Tamás Viktor képviselő, Volosinóczki Béla képviselők. 

  

Távol maradt:      Balogh Sándor, Szabó Zsolt képviselők 
 

Meghívottként részt vettek:  

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Krasznainé dr. Csikós 

Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető, Arató Atilla köztisztviselő, Kovács 

Edina köztisztviselő, Köblösné Szilágyi Nikoletta köztisztviselő, Makkai Jánosné Kornisné 

Központ intézményvezetője 
 

Meghívottként távolt maradt: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Gulyásné Gáll 

Anita köztisztviselő, Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Makra Anita 
 

Szőke Zoltán polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a képviselő-testületet, majd a jelenléti ív alapján 

megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő 

képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. A rendkívüli testületi ülés oka a határidők betartása. 

Kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának 

elfogadásáról.  
 

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött 

napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

226/2022. (VIII.30.) Kt. számú 

határozata 

 

A 2022. augusztus 30. napján megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülés 

napirendjeiről 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. augusztus 30. napján 

megtartott rendkívüli, nyílt ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza: 

 

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Előterjesztés szándéknyilatkozatról a víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó 

feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam terhére történő átruházásáról 
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2. Előterjesztés a Varázsceruza Óvodában történő ellátás szünetelésének utólagos 

jóváhagyásáról 

 

3. Előterjesztés a támogató szolgálat feladategység növeléséről 

 

4. Előterjesztés a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című 

pályázat benyújtásáról  

 

5. Előterjesztés a Ferment Hungary Kft-vel a tiszavasvári 0301/22 helyrajzi számú ingatlanra 

kötött bérleti szerződés megszüntetéséről 

 

6. Előterjesztés VP 6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése Tiszavasvári 

Városában” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

7. Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont 

kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat megvalósítása érdekében belterületbe vonásról 

 

8. Előterjesztés a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződésének 2. módosításának utólagos 

elfogadásáról 

 

9. Előterjesztés az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP – 1.2.11-16-2017-

00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének újbóli pályázati 

felhívásáról 

 

Határidő: azonnal                           Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés szándéknyilatkozatról a víziközmű vagyon és ahhoz 

kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam terhére 

történő átruházásáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző 

 

Hozzászólások: 

 

Dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Már korábban is tárgyaltak arról, hogy mi lenne a jobb, ha átkerülne a víziközmű vagyon az 

államhoz, vagy ha maradna. Akkor több kérdés is felmerült, hogy például tudnak-e garanciát 

adni arra, hogy fejlesztések fognak megvalósulni, nem fog-e emelkedni bármilyen díjtétel. 

Ezekre érdemi választ még nem kaptak. Az anyagban semmi újdonság nincsen, azt 

leszámítva, hogy fel kell mérni, hogy mi az a vagyon, ami átadásra kerül. Ennek persze lesz 

költsége, és megkérdezte, hogy azt ki fogja kifizetni. Véleménye szerint a víziközmű 

vagyonra szeretné az állam rátenni a kezét ingyenesen. Személyes véleménye szerint az egész 

döntési mechanizmus, kezdve onnan, hogy a víziközmű törvényben egy olyan módosítást 

eszközöltek, ami alapján lehetővé vált, hogy az önkormányzatok ingyenesen átadhassák a 

vagyont. Úgy gondolja, hogy mivel ez országosan meg fog történni, azt követően azok a 

vagyonok valamilyen oknál fogva magán kezekbe fognak vándorolni. Ez után pedig lesz majd 

egy brutális rezsi áremelés, amit most láthatnak az villanyáram és a gáz kapcsán. A 

közműszolgáltatók nem azért nem tudtak fejleszteni az elmúlt években mert nem akartak, 
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hanem mert 2010 óta be van fagyasztva a rezsiár, és nem tudták kigazdálkodni. Érdekesnek 

tarja, hogy ahol állami részesedés van a cégekben ott konszolidáció történik, az előterjesztés 

is erről szól, hogy amint az állam megkapja, ki tudja pótolni a hiányt. Felmerült benne az a 

kérdés, hogy miért nem most fizeti ki az állam, nyilván azért nem, mert nem érdeke. Úgy 

tudja, hogy nincs is ennek határideje ennek a döntésnek, ráérnének decemberben is dönteni. 

Véleménye szerint meg kellene várni, hogy mi lesz a többi közműcég sorsa. Inkább afelé 

kellene elmenni, hogy tárgyalásokat kellene kezdeményezni a döntéshozókkal, hogy milyen 

módon tudná úgy kipótolni az állam és úgy odaadni azt a pénzt, amit most nem akar, csak 

akkor, ha megkapja az egészet ingyen. Ezeket megfontolásra javasolja a képviselő-

testületnek, várjanak, és kezdeményezzenek tárgyalásokat, hogy szeretnék ezt tovább 

működtetni, csak kellene némi forrás.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Elmondta, hogy véleménye szerint Tiszavasvárinak azért speciális a helyzete, mert januárban 

megszűnt a HBVSZ Zrt.-vel a szolgáltatás, és átmenetileg a Nyírségvíz Zrt. szolgáltat 

2022.12.31-ig. A vízügyi társulatok nagyon rossz helyzetben vannak, ugyanúgy érinti őket a 

rezsi, bér és áremelések is. Úgy gondolja, hogy ez a kialakult helyzet az összes 

Magyarországon működő önkormányzatra, illetve lakosságra nézve egy barátságtalan ajánlat 

tulajdonképpen. Ugyanis a lakosok, vagy az önkormányzatok által összeadott, megteremtett 

vagyont ingyen át kell adni az államnak. Viszont van egy racionalitás is, víz meg kell. Tehát 

azt nem lehet kockáztatnia egy város vezetésének, hogy két hét múlva lesz-e víz a városban. 

Ismerve Tiszavasvárinak a vízhálózati rendszerét, nem a legjobbak közé tartozik. Hetente 

legalább egy vagy két csőtörés van, műszakilag évek óta különösebb fejlesztés nem történt, 

csak szintentartás volt.  

 

Szabó Zoltán képviselő: 

Elmondta, hogy jó néhány évvel ezelőtt több vízszolgáltató külföldi tulajdonba került, de 

2010 után a Magyar Állam rengeteg pénzt fordított arra, hogy ezeket visszaszerezze, azért, 

hogy mindenki számára tudja biztosítani a rezsicsökkentett víz- és szennyvízszolgáltatást. 

Úgy gondolja, hogy amíg nemzeti kormány van, addig teljesen felesleges az aggodalom. 

Minden egyes intézkedés az irányba mutat, hogy minden stratégiai fontosságú, és a víz is 

azok közé tartozik, biztosítja az állampolgárok részére. Az uniós forrásokból pedig a régi 

csöveket ki lehet majd cserélni.  

 

Ráduly Zsolt alpolgármester: 

Elmondta, hogy ez egy szándéknyilatkozat, amely megvizsgálja az adott költségeket, 

opciókat, és a testületnek csak ezután kell egy döntést meghozni. Ha most elzárkóznak ettől a 

nyilatkozat megtételétől, akkor megint csak magukra húznak egy problémát, amire se idő, se 

költsége, se vízügyi szakember gárda nem áll rendelkezésre. Az elsődleges, hogy a lakosság 

vízellátása megfelelő legyen.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Ez mindenképp egy indító folyamat. Enélkül nem tudják a részleteket. Ez nem olyan, amikor 

egy szolgáltatótól megkérnek árajánlatot, mert már azt megtették a Nyírségvíznél, az államot 

nem kérhetik meg. Elindíthatnak egy folyamatot, amelynek része lesz a vagyon értékelés, meg 

hogy mit vesz át, milyen feltételekkel. A másik pedig az, hogy szeptember 1-vel a határozat 

szerint, kötelező lenne az üzemeltető kérdésében döntést hozni, de ebben lehet hosszabbítást 

kérni. A Nyírségvíztől kértek árajánlatot. Ott sincs garancia sem a fejlesztésre, sem az 

áraknak a szinten tartására. Nyilván a Nyírségvíz is az állam által előírt kötelezvényt tartja be. 

A vagyonértékelés már így is kötelező. Amennyiben a Nyírségvíz felé adják, akkor 100%-ban 

az önkormányzatot terheli. Amennyiben pedig az államnak, akkor van esély arra, hogy 50-

50%-ban kell ezt viselni, esetleg nem is kell viselnie az önkormányzatnak. Ha egy 
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szolgáltatónak adják bérbe a vagyont, valóban akkor itt marad a vagyon, de a bérleti díj 

terhére a beruházásokat kiszámlázza az önkormányzat részére. Ez még most azért nem 

jelentkezik, mert kényszerkijelölés van, ami abban különbözik a tényleges szolgáltatástól, 

hogy a hatóság szab meg mindent, azaz az állam. Nincs is üzemeltetési szerződés a 

Nyírségvízzel, mert ezt is a kényszerkijelölés határozat oldja meg. Ha belépne egy külső 

szolgáltató, akkor látnák meg, hogy mennyivel többe kerül, ha az önkormányzat üzemeltetné 

a rendszert. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Azt mindenképpen el kell mondani, hogy ez nem speciálisan Tiszavasvári eset. Egyébként a 

HBVSZ Zrt. vonatkozásában Tiszavasvárin kívül, mindenki, aki a Zrt-ben volt, hasonló 

helyzetben van, és minden településnek meg kell hozni a döntését. Ahogyan már 

alpolgármester úr is mondta, ez csak egy szándéknyilatkozat. Elindulnak egy folyamattal, 

amelynek a végén látni fogják, hogy ez a város és a testület számára elfogadható, 

támogatható-e. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ahogy már jegyző asszony is elmondta, az 

önkormányzat fizetné a költségeket, hogyha nem hoznak ilyen döntést. De jelen helyzetben az 

is előfordulhat, hogy nem lesznek költségei az önkormányzatnak a felértékelés kapcsán, de 

egyébként pedig kötelezettség a felértékelés. Más települések már milliókat fizettek ki azért, 

hogy a vagyonukat felértékeltessék. Jelen helyzetben akár kedvezőbben is kijöhetnek ebből a 

helyzetből. Olyan döntést kell hozniuk, ami a legelőnyösebb Tiszavasvári számára. Szabó 

Zoltán képviselő úr hozzászólásával is teljes mértékben egyet ért.  

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Elmondta, hogy a HBVSZ Zrt. önkormányzati tulajdonban volt elég nagy tulajdoni 

hányaddal, viszont mégsem voltak döntési pozícióban. A beruházások értékét 2012-től 

megnézve Tiszavasváriban, majdnem mindig csak a bérleti díj értékéig történtek meg a 

karbantartások.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a HBVSZ Zrt. tagjainak vonatkozásában a legtöbb 

önkormányzat már meghozta ezt a fajta döntést. A társönkormányzata Tiszavasvárinak, 

Szorgalmatos is elfogadta a határozat-tervezetet.  

 

dr. Kiss Krisztián képviselő: 

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a kérdés még mindig ugyan az, hogy csak akkor fizetné ki az 

állam, hogyha az övé, akkor most miért nem tudja kifizetni. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Azt hangsúlyozta, hogy amennyire nem látható ugyanakkor a szolgáltatónál sem garancia. Ha 

az állam nem tud garantálni, akkor egy külső szolgáltató, hogy tud.  

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Visszatekintve az elmúlt 10-15 évre, akárki volt a szolgáltató semmiféle előrelépést nem 

hozott, ide fejlesztések nem jutottak. A hálózat elavult lett. A jövőre nézve egy másik 

szolgáltató sem biztos, hogy tudná garantálni, úgy, hogy közben tartja a rezsicsökkentett 

árakat. Az államnál sokkal nagyobb garancia van erre.  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

227/2022. (VIII.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Szándéknyilatkozat a víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó feladatellátási 

kötelezettségek Magyar Állam terhére történő átruházásáról 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szándéknyilatkozat a víziközmű 

vagyon és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek Magyar Állam terhére történő 

átruházásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:  

 

1. Kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása 

vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének és a tulajdonában álló víziközmű 

vagyonnak a Magyar Államra történő önkéntes átruházására irányuló Integrációs 

Programban részt kíván venni.   

 

Határidő: azonnal                                       Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vizsgálati szakasz lefolytatásához az integrációs 

javaslat kidolgozását célzó együttműködési megállapodást - melynek célja teljes körű 

együttműködés az integráció előkészítésében és lebonyolításában – kösse meg a Magyar 

Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakoroló Nemzeti Vízművek Zrt.-vel. 

 

Határidő: azonnal                                      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy  

3.1. a döntésről tájékoztassa a Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakoroló 

Nemzeti Vízművek Zrt. képviselőjét; 

3.2. kezdeményezze a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatában 

megjelölt határidő meghosszabbítását. 

 

Határidő: azonnal                                      Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés a Varázsceruza Óvodában történő ellátás 

szünetelésének utólagos jóváhagyásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester 

Témafelelős: Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 

Hozzászólások: 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Gyakorlatilag azon dolgoztak, hogy a két pályázatot, a BM-est és a TOP-ost fésüljék össze, és 

tudják a Varázsceruza Óvodának a felújítását teljes egészében megvalósítani. A Támogatói 

Okirat jóváhagyása késett, de sikert értek el, és ezért csak a nyár folyamán hoztak döntést az 

óvoda nyitvatartásával kapcsolatosan.  

 

Balázsi Csilla képviselő: 

Megkérdezte, hogy előreláthatóan ez a beruházás mennyi időt vesz majd igénybe. 

 

Szőke Zoltán polgármester: 

Amennyiben a beruházás befejeződik hamarabb, akkor megindíthatják a nevelési évet. 

 

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző: 

Elmondta, hogy ezek után következik majd, hogy a beruházás értékére való tekintettel 

közbeszerzést kell kiírni, és annak a folyamata is el szokott húzódni. Véleménye szerint el fog 

telni így az idő, és csak a nevelési év végére fog elkészülni. 

 

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke 

Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

228/2022. (VIII.30.) Kt. sz. 

határozata 

 

A Varázsceruza Óvodában történő ellátás szünetelésének utólagos jóváhagyásáról 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Varázsceruza Óvodában történő 

ellátás szünetelésének utólagos jóváhagyásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Utólagosan jóváhagyja a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Varázsceruza 

Óvodájában (4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8.B. szám) az óvodai ellátás 

szünetelését a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan a határozat 1. melléklete 

szerinti tartalomnak megfelelően. 

 

 

 

Határidő: azonnal                                             Felelős: Szőke Zoltán polgármester  
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228/2022. (VIII.30.) Kt. sz. hat 1. melléklete 
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Tárgy (3.np.): Előterjesztés a támogató szolgálat feladategység növeléséről 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

229/2022. (VIII.30.) Kt. sz. 

határozata 

 

A támogató szolgálat feladategység növeléséről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ keretében működő támogató szolgálattal kapcsolatban s az 

alábbi határozatot hozza: 

 

 

I. Kezdeményezi a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 

keretein belül működő támogató szolgálat feladategység növelésére irányuló 

engedélyezési eljárást 6979 feladategységről 8500 feladategységre.  

 

II. Felkéri a polgármestert, hogy a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ intézmény fenntartója képviseletében jelen döntést követően nyújtsa be a 

szolgáltatásra a működési engedély kiadására vonatkozó kérelmet a 

Kormányhivatal felé. 

 

III. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat 1 példányát a szükséges intézkedések 

megtétele érdekében küldje meg a Kornisné Liptay Elza Szociális és 

Gyermekjóléti Központ intézmény vezetője részére.  

 

 

 

Határidő: azonnal         Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (4.np.): Előterjesztés a TOP_Plusz -1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi 

turizmusfejlesztés” című pályázat benyújtásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Köblösné Szilágyi Nikoletta köztisztviselő 
 

Köblösné Szilágyi Nikoletta témafelelős szóbeli kiegészítése: 

Kiegészítésként elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben és határozat-tervezetben nem 

szerepeltek a projekt összköltségei és az igényelt támogatás összege. Tehát az összköltség 

219 995 852.- Ft, ami megegyezik az igényelt támogatással.  
 

Szőke Zoltán polgármester: 

Az előterjesztésben részletesen leírták, hogy mire szeretnének pályázni. Gyakorlatilag ebben a 

fejlesztési lehetőségben a termálkút rekonstrukcióját tervezik megvalósítani, konkrétan nem 

csak termálkútként meghatározható, hanem gyógyvízkút felújítását is jelentené. Egy bizonyos 

részét a csőhálózatnak a leg kedvezőbb konstrukcióban gondolkodtak, ami abban a pályázati 

összegben meghatározható, ami a településre nézve támogatást nyerhet.  
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 
 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

230/2022. (VIII.30.) Kt. számú 

határozata 

 

Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi 

turizmusfejlesztés” című pályázatra 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1. Kifejezi szándékát, hogy a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi 

turizmusfejlesztés” című pályázati kiírására pályázatot nyújt be önkormányzati 

tulajdonú fürdők vízhálózatának fejlesztése céljából termálkút rekonstrukciójának 

megvalósítására. 

 

2. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 A projekt összköltsége bruttó:  219.995.842,- Ft 

 Igényelt támogatás bruttó (100%):  219.995.842,- Ft 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázatot az EPTK rendszeren, valamint 

elektronikusan küldje meg a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve részére. 

 

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a műszaki tartalmát, pályázati adattartalmat és a 

költségeket saját hatáskörben eljárva változtathassa, a fő cél megtartásával, pályázati 

felhívásnak megfelelőség érdekében hatósággal történő egyeztetések iránymutatások 

alapján, mely változásról a következő testületi ülésen köteles beszámolni a testületnek. 

 

 

Határidő: 2022.09.20. Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés a Ferment Hungary Kft-vel a tiszavasvári 0301/22 

helyrajzi számú ingatlanra kötött bérleti szerződés 

megszüntetéséről  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 

 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

231/2022. (VIII.30.) Kt. számú  

határozata 

 

A Ferment Hungary Kft-vel a tiszavasvári 0301/22 helyrajzi számú ingatlanra kötött 

bérleti szerződés megszüntetéséről 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Ferment Hungary Kft. (Budaörs, Farkasréti út 45.) kezdeményezésére 

2022. szeptember 12. napjával megszünteti a Kft-vel, a tiszavasvári 0301/22 helyrajzi 

számú, legelő művelési ágú ingatlan 2 ha nagyságú területére 2017. április 01. napjától kötött 

bérleti szerződést.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy  

- tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét a döntésről 

- a bérleti szerződést megszüntető megállapodás küldje meg a Ferment Hungary Kft. 

részére. 

 

 

Határidő: 2022. szeptember 12.   Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés VP 6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése Tiszavasvári Városában” című pályázathoz kapcsolódó 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról  

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Arató Atilla köztisztviselő 

 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

232/2022. (VIII.30.) Kt. sz. 

határozata 

 

VP 6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése Tiszavasvári 

Városában” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

1.  A határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a Külterületi helyi közutak 

fejlesztése Tiszavasváriban tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívást. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy 

- gondoskodjon az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladásáról a 

Közbeszerzési Értesítőben, 

- az ajánlattételi határidő lejártát követően a Bíráló Bizottság javaslatát terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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232/2022. (VIII.30.) Kt. sz. határozat 1.sz. melléklete 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városház tér 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA 

 

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” 

 

 

 

 

 

 

tárgyú, 

Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok 

alkalmazásával lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
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I. fejezet 

AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” elnevezésű, a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját 

beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett.  

 

Az eljárást megindító felhívás rendelkezéseit az ajánlattételi dokumentáció nem ismétli meg. 

 

Az ajánlat elkészítése során az eljárást megindító felhívás és az ajánlati dokumentáció 

valamennyi előírását be kell tartani.  

 

Jelen ajánlati dokumentáció célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő 

rendelkezzen mindazon információkkal, amelyek az eljárást megindító felhívás, ajánlati 

dokumentáció, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve a 

szerződés teljesítéséhez szükségesek. 

 

 

I. 1. Lebonyolító szervezet  

Lebonyolító:  

cégnév: CENTRÁLBER Kft.  

székhely: 4803 Vásárosnamény, Beregszászi út 6. B. ép.  

kapcsolattartó: Tóth István  

e-mail cím: centralberkft21@gmail.com 

 

Az eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

név: dr. Lévay-Nagy Karolina   

lajstromszám: 01342 

levelezési cím: 1112 Budapest, Hegyalja út 90/B. 2. em. 3.   

e-mail cím: levaykar@gmail.com  

 

I. 2. Az ajánlatok benyújtása 

 

Ahol az EKR az ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az 

ajánlatkérő ezen dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni. 

 

Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági 

kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír 

alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, 

ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus 

úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel - elektronikusan látta el 

hitelesítéssel. 

 

Az ajánlattevő az ajánlatában, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § 

szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [az üzleti titok védelméről 

mailto:centralberkft21@gmail.com
mailto:levaykar@gmail.com
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szóló 2018. évi LIV. törvény] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az 

üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 

nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 

sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 

indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ 

vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 

sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az 

általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

Ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen 

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 

nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 

bemutatott 

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 

szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 

adatokat, 

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 

vonatkozó információkat és adatokat, 

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 

értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve 

a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 

meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján 

nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 

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. 

 

Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra 

hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely az a-e) 

pontok hatálya alá tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő 

ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés 

során irányadó szabályokat a Kbt. 45. § tartalmazza. Az iratbetekintést munkaidőben kell 

biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon. E körben ajánlatkérő felhívja ajánlattevők 

figyelmét, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének követelményét az iratbetekintési 

jog gyakorlása körében is kötelező betartani. 

 

Ajánlatkérő kizárólag azon dokumentumokat kezeli üzleti titokként, amely dokumentumok az 

EKR rendszerben az Üzleti titok kezelés eljárási cselekmény létrehozásával kerültek az 

ajánlatban csatolásra, a más módon feltöltött dokumentumok nem üzleti titokként való 

kezeléséből fakadó felelősség kizárólag az ajánlattevőt terheli. 

 

 

I.3. Kiegészítő tájékoztatás 

 

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a 

megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
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foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől 

az EKR rendszeren keresztül, cégszerűen aláírt .pdf és szerkeszthető .word formátumban. 

 

Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését a kérdező 

azonosítása nélkül) az EKR-en keresztül teszi közzé. A kiegészítő tájékoztatás a 

közbeszerzési dokumentumok részévé válik. 

 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi 

határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti 

kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. 

Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, 

amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlathoz feltétlenül szükséges. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti 

bekezdés szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás 

iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.  

 

 

I.4. Az ajánlatok felbontása 

 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejáratát 

követően, kettő órával később kezdi meg. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az 

EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan 

azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

Az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet Ajánlatkérő valamennyi ajánlatot benyújtó 

Ajánlattevő részére a bontástól számított 5 napon belül az EKR rendszerben hozzáférhetővé 

teszi.  

 

A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdés alapján 

külön jegyzőkönyvet vesz fel és azt az összes ajánlattevőnek az EKR rendszerben 

hozzáférhetővé teszi. 

 

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak a részvételi jelentkezés 

elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által 

meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz 

percig, vagy 

– anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar 

folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. 

 

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR 

működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR 

üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő 

idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a 

módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon 

rendelkezésre az ajánlat benyújtására. 

 

Az üzemszünet és üzemzavar fogalmát az EKR Rendelet 22. § tartalmazza. 
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Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR 

szolgáltatásainak szünetelését eredményezi. 

Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint 

dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott 

működőképességét jelentő helyzet. 

 

 

I.5. Közös ajánlattevők 

 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös ajánlattevők 

kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 

jogosult képviselőt megjelölni. 

 

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a 

kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás 

[Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek 

szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti 

képviselőnek küldi meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé 

egyetemlegesen felelnek. 

 

A Kbt. 35. § (2) bekezdése alapján a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a 

közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 

megjelölni. 

 

A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az 

ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely 

gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az 

eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi 

alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével. 

 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság 

létrehozását. Ajánlatkérő a nem közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság 

alapításának a lehetőségét.  

 

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni 

együttműködési megállapodásukat amely legalább a következőket tartalmazza: 

• a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;  

• a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő – a Kbt. 35. § (2) bekezdés 

alapján – megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) 

neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe. 

 

I.6. A közbeszerzési eljárás résztvevői 

 

1. Ajánlattevő 

 

Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 

 

2. Alvállalkozó 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. által alkalmazott alvállalkozó-fogalom eltér a 

polgári jogban általánosan alkalmazott értelmezéstől. A Kbt. vonatkozó rendelkezései 

szerint alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül 

vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- 

vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 

Ajánlattevőnek ajánlatban meg kell jelölnie 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat. 

 

Az ajánlatban a fentieknek megfelelően meg kell határozni az egyes, teljesítésben részt 

vevő személyek/szervezetek eljárásbeli státuszát. 

 

A tájékoztatást nyújtó szervezetek elérhetőségei 

 

I.7. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint adja meg azoknak a 

szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő 

megfelelő tájékoztatást kaphat. A tájékoztatáskéréssel kapcsolatos díjakat az ajánlattevőnek 

kell viselnie. 

 

Pénzügyminisztérium 

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4. 

Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefonszám: 06-1-795-1400 

Telefax: 06-1-795-0716 

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010; 

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@pm.gov.hu 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 

 

Agrárminisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postacím: 1860 Budapest Pf. 1. 

Telefon: 06-1-795-2000  

Telefax: 06-1-795-0200 

E-mail: info@fm.gov.hu 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Telefon: (+36-1) 795-1200 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 

Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és 

Szalay utca sarok) 

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@pm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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Alapvető Jogok Biztosa 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

1387 Budapest Pf. 40. 

telefon: (06-1-) 475-7100 fax: (06-1-) 269-1615 

Az Ügyfélszolgálat telefonszámai: 

(06-1) 798-3686, (06-1) 790-6886 

(06-1-) 475-7100  

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Tel.: 1819 

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi 

és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (elérhetőségeik 

megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek” Munkavédelmi 

Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és 

munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket 

munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében. 
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II. fejezet 

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, SZERZŐDÉSKÖTÉS  

 

 

1. Ajánlatkérő köteles az ajánlatot elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően 

– általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény 

miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne 

képes. Ebben az esetben ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 

 

2. Ajánlatkérő az ajánlatot az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési 

szempontok alapján bírálja el. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy 

az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen 

eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, továbbá a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdését is. 

 

3. Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag annak elbírálására használja fel. 

 

 

II. 1. Hiánypótlás, felvilágosítás-kérés 

 

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71.§- ában foglaltaknak megfelelően, 

teljes körben biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, 

nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét. 

 

2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a 

többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére 

megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.  

 

3. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és 

kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi 

felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. Az ajánlatkérő kizárólag olyan 

felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás 

kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra.  

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy: 

- a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók; 

- a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat: 

a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 

b) 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. 

 

Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő 

van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő 

nem hívta fel hiánypótlásra (önkéntes hiánypótlás). 
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4. Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás 

megadása a fenti 3. pontban meghatározott feltételeknek megfelel. A 3. pont rendelkezéseinek 

megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt 

határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az 

elbírálás során. 

 

5. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem (Kbt. 80. §) megérkezésétől számított 

három munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket három 

munkanapos határidővel hiánypótlás és felvilágosítás benyújtására felhívni, amennyiben az 

eljárás szabályai szerint erre már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés 

ezen eljárási cselekmények útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes 

vitarendezési kérelem benyújtásáról a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás kérésének 

megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott válaszáról a kérelem megérkezésétől 

számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és 

az ajánlattevőket. 

 

6. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (13) bek. alapján jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, 

nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági 

szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet három munkanapon belül köteles az 

információt megadni.  

 

II.2. Számítási hiba 

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a 

javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével -, 

felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az 

ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen 

meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket 

vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba 

javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan teljesítették, az ajánlat 

érvénytelen. 

 

II.3. Aránytalanul alacsony ár 

 

1. Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 

tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a 

többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés 

tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az 

ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a Kbt. 71. § szerint önállóan 

értékelésre kerül. 

 

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen 

a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének 

gazdaságosságára, 

b) a választott műszaki megoldásra, 

c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 

d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, 

e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi 

követelményeknek való megfelelésre, vagy 

f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 

vonatkozik. 
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Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az 

ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott 

döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre 

vonatkozóan. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó 

minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő 

mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 

megalapozottságáról. 

 

2. Az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem megérkezésétől számított három 

munkanapon belül akkor is jogosult egy alkalommal az ajánlattevőket indokolás benyújtására 

felhívni az 1. pontban foglaltak vonatkozásában, amennyiben az eljárás szabályai szerint erre 

már nem lenne lehetőség, ha az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási cselekmények 

útján orvosolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelem 

benyújtásáról az indokolás kérésének megküldésével egyidejűleg, míg a kérelemre adott 

válaszáról a kérelem megérkezésétől számított hét munkanapon belül - faxon vagy 

elektronikus úton - tájékoztatja a kérelmezőt és az ajánlattevőket. 

 

 

II.4. Lehetetlennek, túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan 

aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás  

 

A Kbt. 72. § (1)-(6) bekezdésben foglalt eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az 

esetre is, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt 

kötelezettségvállalást. Ebben az esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, 

ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás 

teljesíthető. 

 

 

II.5. Az ajánlat érvénytelensége 

 

1. Az ajánlat érvénytelen, ha 

 azt az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után 

nyújtották be; 

 az ajánlattevőt az eljárásból kizárták; 

 ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása 

alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került; 

 az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való 

megfelelést; 

 egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve az ajánlatok 

ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; 

 az ajánlattevő valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít 

üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; 

vagy a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő 

 aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; 

 lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz; 
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 ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség fennállása ellenére visszavonta; 

 ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az 

előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésére. 

 

 

II.6. Az ajánlatok értékelése  

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legjobb ár-érték arány” szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § 

(1) bekezdés c) pontja szerint. 

 

 

Adható 

pontszám alsó 

és felső határa 

Súlyszám 

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési 

beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 

nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) 

0 – 100,00 70 

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő 

hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 

hónap) 

0 – 100,00 10 

3.   Az M/1.1. alkalmassági követelményre bemutatott, az 

MV-KÉ (közlekedési építmények szakterület) 

jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, 

vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges 

végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel egyenértékű 

végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal 

rendelkező szakember építési szakterületen szerzett 

többlet szakmai gyakorlata hónapokban kifejezve 

(ajánlatkérő maximum 36 hónapot vesz figyelembe, 36 

hónap vagy ennél kedvezőbb gyakorlat esetén a 

maximális 100 pontot kapja, 0 hónap esetén 0 pontot kap) 

0 – 100,00 20 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 

 

0-100 

 

A módszer mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

 

1. „Teljes nettó vállalkozói díj”: A legkedvezőbb ajánlat az adható maximális 100 pontot 

kapja. Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva 

arányosítással kerül kiszámításra, a fordított arányosítás módszerével, a pontszámokat az 

ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 

25.) alapján. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes 

jegyig történik a kerekítés. 

 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 
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P= (A legjobb / A vizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 100 

Pmin: a pontskála alsó határa 0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. „Többlet jótállási idő”: Ajánlattevőnek az általa vállalt többlet jótállási időre kell ajánlatot 

tennie. Az ajánlatkérő által előírt minimális jótállási idő 36 hónap. Ajánlattevőnek 

hónapokban kifejezve kell megadnia a vállalt jótállásra vonatkozó további időtartamot („36 

hónap + <…> hónap”). Amennyiben az ajánlattevő nem vállal többlet jótállást, úgy az 

ajánlattevő 0 pontot kap tehát a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a legkedvezőtlenebb 

megajánlás 0. Amennyiben az ajánlattevő a kötelező 36 hónapon felül további 24 vagy annál 

több hónapot vállal, az ajánlattevő egységesen 100 pontot kap, azaz a 24 hónapnál több 

többlet jótállás vállalása esetén ajánlatkérő 24 hónapot vesz a pontszámításnál figyelembe 

(Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a legkedvezőbb megajánlás). 

 

Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenes 

arányosítással kerül kiszámításra, a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 

2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján. 

 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 

 

P= (A vizsgált / A legjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 100 

Pmin: a pontskála alsó határa 0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték, de maximum 36 

hónap) 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a következő formában kell megadni a vállalt jótállás 

időtartamát: „<ajánlattevő által vállalt többlet jótállás ideje hónapban kifejezve>”, azaz 

ajánlattevő, pl. ha a kötelező 36 hónap jótállási időn felül további 12 hónap jótállást ajánl 

meg, akkor a Felolvasólapon a következőket kell feltüntetnie: „12”. Ha ajánlattevő a kötelező 

36 hónap jótállási időn felül nem vállal több időt, a Felolvasólapon a következőket kell 

feltüntetnie: „0” 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy csak egész számot fogad el megajánlásként. A nem 

egész számban megadott ajánlat érvénytelen. 

 

3. Az M/1.1. alkalmassági körben megjelölt MV-KÉ (közlekedési építmények szakterület) 

jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez 

szükséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és 

szakmai gyakorlattal rendelkező szakember építési szakterületen szerzett többlet szakmai 

gyakorlata hónapokban kifejezve. Ajánlatkérő maximum 36 hónapot vesz figyelembe, annál 

kedvezőbb megajánlás esetében is, amelyre 100 pontot ad (36 hónap és azt meghaladó 

hónapszám esetében is). 0 hónap megajánlása esetén 0 pontot kap az ajánlattevő. Az 



26 

 

ajánlatban kizárólag egész szám megajánlása lehetséges, tört szám megadása esetén az ajánlat 

érvénytelen.  

 

Az összes további ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva egyenes 

arányosítással kerül kiszámításra, a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő 

kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 

2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján. 

 

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás): 

 

P= (A vizsgált / A legjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 100 

Pmin: a pontskála alsó határa 0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték, de maximum 36 

hónap) 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Amennyiben Ajánlattevő egynél több szakembert mutat be az ajánlatban, Ajánlattevőnek 

ajánlatában nyilatkoznia kell, melyik szakembert vegye figyelembe. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatnak egyértelműen tartalmaznia szükséges a 3. 

értékelési részszempontra megajánlott szakember nevét, annak hiánypótlására nincs 

lehetőség! 

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjában foglaltakra 

a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, 

a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt 

dokumentum tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem 

sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum 

hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az 

ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, 

 

A Kbt. 76. § (9) bekezdés b) pontja szerint amennyiben a felolvasólapon feltüntetett adat és a 

szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, 

hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az értékeléskor a 

felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni. 

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet a Kbt. 71. § (9a) bekezdésben foglaltakra 

Ha az ajánlatkérő a 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta egy ajánlati elem legkedvezőbb 

szintjét és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de 

megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb 

pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a (9) bekezdés b) pontja 

nem alkalmazandó. 

 

A párhuzamos munkavégzés esetén a szakmai gyakorlat ideje nem ér duplán, vagy 

többszörösen. Ajánlatban a szakemberek egyes projektjeinek kezdő és végdátumát köteles 

megadni év/hónap részletességgel, hogy a szakmai tapasztalat pontosan megállapítható 

legyen. 
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II.7 Ajánlat benyújtása, formai követelmények  

 

Az EKR felületre feltölthető dokumentumméret: 25 MB/dokumentum. Az Ajánlatkérő az 

alábbi fájlformátumokat fogadja el az eljárásban: 

PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader XI programmal. 

XLSX formátumú fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal. 

ZIP formátumú fájl – olvasás PKUNZIP programmal. 

 

Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdésében 

foglaltakra, amelyek szerint 

 Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy 

években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a 

kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot 

adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. 

 A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 

fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, 

a hónap utolsó napján. 

 Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő 

legközelebbi munkanapon jár le. 

 A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, 

illetve a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti.  

 

 

II.8. Tájékoztatás az eljárás eredményéről 

 

1. Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást 

olyan időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való 

értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. 

 

2. Ajánlatkérő ajánlattevőket az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az 

ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmasságának megállapításáról, 

ajánlatának egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes 

indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három 

munkanapon belül írásban tájékoztatja. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor 

az eljárás eredményéről írásbeli összegezés készítésével tájékoztatja ajánlattevőket, melyet 

minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld. 

 

3. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők 

részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, 

szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött 

szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem 

állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését 

követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a 

törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy 

elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 

 

4. Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy 

számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is 

kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést ajánlatkérő legkésőbb az eredményhirdetést 
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követő tíz napon belül köteles megküldeni az ajánlattevőnek. 

 

 

II. 9. A szerződés megkötése  

 

1. A szerződéskötésre a Kbt. 131. § (6) bekezdésében meghatározott időpontban kerül sor. 

 

2. Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződéskötés ajánlattételi felhívásban megadott 

időpontjától eltérve a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy 

befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 

Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben időközben a 

nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a 

nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja. 

 

3. A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) jelen dokumentáció IV. fejezete tartalmazza. 

 

4. Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége 

alól, ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 

következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére 

nem képes. 

 

 

II.10. A Felhívás V.2) pontjába tartozó egyéb feltételek 

 

1. Az ajánlatban benyújtandó iratok: 

 

- Az ajánlathoz csatolni kell azokat az iratokat is, amelyek nem lettek külön megnevezve, 

azonban a dokumentáció (illetve annak mellékletei) tartalmazzák, vagy amelyek a Kbt. előír. 

 

- Szakmai ajánlat: 

 Az ajánlattevőnek a pénzügyi ajánlata részeként tételes árazott költségvetést kell 

benyújtania (.pdf, aláírt és .excel, szerkeszthető formátumban is). A tételes 

költségvetést a dokumentációban szereplő árazatlan költségvetések valamennyi 

sorának hiánytalan kitöltésével kell elkészíteni. A költségvetés elkészítése során az 

árazatlan költségvetések tartalma (az egyes tételek tartalma és mennyisége, a 

költségvetés szerkezete) nem módosítható, nem egészíthető ki, ide nem értve az 

ajánlatkérő által kiegészítő tájékoztatás keretében kért esetleges módosításokat. A 

pénzügyi ajánlat hiánypótlás során a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerint 

módosítható. 

Tekintettel arra, hogy a megkötendő vállalkozási szerződés egyösszegű átalányáras, a 

vállalkozói díj meghatározása az ajánlattevők kockázata, az esetleges előre nem 

látható költségeket, műszaki észrevételeket, stb. az árazatlan költségvetésekben 

szereplő meglévő tételekbe kell beépíteni, új tételek, mennyiségi eltérések beépítésére 

nincs lehetőség. 

 

- Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban 

esetlegesen meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 

személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” 

kifejezést minden esetben érteni kell. 
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- Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírások valamely sora alapján nem az ott megjelölt 

márkájú, típusú terméket, hanem azzal egyenértékű más terméket kíván a kivitelezésben 

felhasználni, akkor az ajánlatához mellékelni kell a termék dokumentációját vagy műszaki 

leírását, továbbá külön nyilatkozatban részletezni kell, hogy a választott termék minden 

paramétere azonos vagy jobb, mint a költségvetési kiírásban szereplő terméké. Amely 

költségvetési kiírási soroknál ajánlattevő nem tesz márka/típus-módosítási kitételt és nem 

csatol dokumentációt, ott ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés során a kiírásban szereplő 

márkájú/típusú terméket használja fel. Emellett ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltakra. 

 

- A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges 

nyilatkozat is szükséges): 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozókat  

Az a) pont esetében a „közbeszerzés részei” alatt Ajánlatkérő nem a részajánlat feltüntetését 

érti, hanem az adott részajánlat feladatai közül azon munkarészek, feladatok felsorolását, 

amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) részéről az ajánlatot cégszerűen aláíró 

személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett 

aláírás mintáját. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó 

meghatalmazását. (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint). Külföldi ajánlattevő 

esetében – amennyiben a származási országa nem ismeri az aláírási címpéldány intézményét – 

az ajánlattevő képviseletében eljáró személy aláírás-mintáját szükséges csatolni, legalább 

teljes bizonytó erejű magánokirati formában. 

 

- Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely 

adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét 

bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, 

átalakulási cégiratokat. 

 

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. 

 

2. Egyéb előírások: 

 

- Elektronikus nyilvántartások: amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban 

előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, 

abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő 

gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a 

Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó 

ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági 

nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) 

bekezdésében foglaltakra is. 

 

- Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. 
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- Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását megköveteli az 

eljárást megindító felhívás VI.3.3) pontjában foglaltak szerint. 

 

- Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott 

határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 

 

- Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási 

rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 

szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

- Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind 

önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében. 

 

 Összeférhetetlenséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ában 

foglaltakra, ezen belül különösen a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra. 

 

- A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 

benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
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III. fejezet 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

A műszaki leírásban a - Kbt. 58. §- ának (2) bekezdése alapján – Ajánlatkérő meghatározza 

azokat a műszaki-, minőségi- és egyéb követelményeket, amelyeket a beszerzés tárgyával és a 

teljesítés módjával szemben támaszt.  

 

Ajánlatkérő a műszaki paramétereket kizárólag olyan szabványra vagy műszaki előírásra 

hivatkozással határozza meg – a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása érdekében –, amelyeket jogszabályba foglaltak, vagy jogszabályi 

felhatalmazáson alapulnak. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen dokumentációban megnevezett 

szabvánnyal vagy műszaki előírásokkal egyenértékű teljesítést is elfogad.  

 

Az eljárásra vonatkozó műszaki dokumentáció jelen dokumentum mellékleteként kerül 

megküldésre ajánlattevők részére. 
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232/2022. (VIII.30.) Kt. sz. határozat 2. sz. melléklete 

 

Eljárást megindító felhívás 

 A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében. 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Nemzeti azonosítószám: 2 

 

Postai cím: Városháza tér 4. 

Város: Tiszavasvári NUTS-kód: HU323 Postai irányítószám: 

4440 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Szabó Dalma Telefon: +36 30-343 

3816  

E-mail: szabo.dalma@tiszater.hu Fax: +36 42275000 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.tiszavasvari.hu 

A felhasználói oldal címe: (URL) www.ekr.gov.hu 

  

Lebonyolító szervek adatai 

Hivatalos név:  
Nemzeti azonosítószám: 
2 

Postai cím:  

Város:  NUTS-kód:  Postai irányítószám:  Ország: 

Kapcsolattartó személy:  Telefon:  

E-mail:  Fax:  

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  

A felhasználói oldal címe: (URL)  

 I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

   o Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 

   Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)  

   o Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg 

mailto:szabo.dalma@tiszater.hu
http://www.ekr.gov.hu/
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a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

□ Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  

□ A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

 I.3) Kommunikáció 

 o A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a 

következő címen: (URL) https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/  

o A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről 

érhető el: (URL) 

 További információ a következő címen szerezhető be: 

X a fent említett cím 

o másik cím: (adjon meg másik címet) 

 Az ajánlat vagy ajánlat benyújtandó 

X elektronikus úton: (URL) 

o a fent említett címre 

X a következő címre: (adjon meg másik címet) https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ 

 □ Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 

hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 

elérhetők a következő címen: (URL) 

 I.4) Az ajánlatkérő típusa 

□ Központi szintű 

X Regionális/helyi szintű 

□ Közjogi szervezet 

 □ Közszolgáltató 

□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]  

□ Egyéb: 

 I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

X Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 

 

 

 Egészségügy 

 

 

 

Oktatás 

 Egyéb tevékenység:  

 I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

□ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

□ Villamos energia 

□ Földgáz és kőolaj kitermelése 

□ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és 

kitermelése 

□ Víz 

□ Postai szolgáltatások 

□ Vasúti szolgáltatások 

□ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-

szolgáltatások 

□ Kikötői tevékenységek 

□ Repülőtéri tevékenységek 

□ Egyéb tevékenység: 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése  Hivatkozási szám:2 
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 II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód1 2  

 II.1.3) A szerződés típusa X Építési beruházás o Árubeszerzés o Szolgáltatásmegrendelés 

 II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

 

A tervezett fejlesztés (külterületi utak burkolatának felújítása) az alábbi helyrajzi számú útszakaszokat 

érinti: 075 (187,14 m), 0135/1 (100,00 m), 0212 (1137,49 m), 0926/3, 0935 (1576,17 m) hrsz-ú utak, 

mindösszesen 3000,8 m hosszú szakasz. Az útszakaszok szilárd burkolattal rendelkeznek.  

 II.1.5) Becsült érték:2 [                 ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 

dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

 II.1.6) Részekre bontás 

A beszerzés részekből áll o igen X nem 

A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó 

további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelemmel 

arra, hogy a beruházás egy helyszínen valósul meg, továbbá az építési beruházás során elvégzendő 

munkarészek szerves egymáshoz kapcsolódása, a munkaterületek történő munkavégzés koordinálása, 

továbbá az egységes jótállási határidő biztosítása generál kivitelezés mellett biztosítható. 

Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel. 

Ajánlatok benyújthatók o valamennyi részre o legfeljebb a következő számú részre: [ ] o csak egy részre 

□ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

□ Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen 

oda szerződéseket: 

 II.2) A közbeszerzés ismertetése1 

 II.2.1) Elnevezés:2 Külterületi helyu közutak fejlesztése  Rész száma:  

 II.2.2) További CPV-kód(ok):2 

Fő CPV-kód:1 45000000-7 Építési munkák 

Kiegészítő CPV-kód1  

 

 II.2.3) A teljesítés helye: 

NUTS-kód:1 HU323  

A teljesítés helye: Tiszavasvári Város közigazgatási területe az alábbiak szerint: 

- 075 hrsz. 

- 0135/1 hrsz.  

- 0212 hrsz.  

- 0926/3 hrsz.  

- 0935 hrsz. 
 II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:  

A tervezett fejlesztés (külterületi utak burkolatának felújítása) az alábbi helyrajzi számú útszakaszokat 

érinti: 075 (187,14 m), 0135/1 (100,00 m), 0212 (1137,49 m), 0926/3, 0935 (1576,17 m) hrsz-ú utak, 

mindösszesen 3000,8 m hosszú szakasz. Az útszakaszok szilárd burkolattal rendelkeznek.  

 

A felújítással érintett útszakaszok paraméterei: 
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075 hrsz-ú külterületi útszakasz: 

- Koronaszélesség: 5,80-6,00 m 

- Forgalmi sávok száma, szélessége: 1x(3,80-4,00) m 

- Padka: 1,00-1,00 m 

- Oldalesés: 2,5% 

- Szelvényezett és az építési hossz: 187,14 m 

Tervezett pályaszerkezet: 

„B” terhelési osztály (könnyű forgalmi terhelés) 

- új 50 mm vtg. AC11 kopóréteg 50/70 

- új 25 mm vtg. AC11 kopó 50/70 kiegyenlítő rtg. 

- útpálya letakarítása 

- meglévő útalap 

Az út tervezési osztályba sorolása: mellékút. Az út jelenlegi szélessége 3,8-4 m körül ingadozik.  

 

0935, 0926/3 hrsz-ú külterületi útszakasz: 

- Koronaszélesség: 5,00-6,00 m 

- Forgalmi sávok száma, szélessége: 1x(3,00-4,00) m 

- Padka: 1,00-1,00 m 

- Oldalesés: 2,5% 

- Szelvényezett és az építési hossz: 1576,17 m. 

Tervezett pályaszerkezet: 

„B” terhelési osztály (könnyű forgalmi terhelés) 

 0935 hrsz. út pályaszerkezete: 

- új 50 mm vtg. AC11 kopóréteg 50/70 

- új 25 mm vtg. AC11 kopó 50/70 kiegyenlítő rtg 

- útpálya letakarítása 

- meglévő útalap 

 „B” terhelési osztály (könnyű forgalmi terhelés) 

 0926/3 hrsz. út pályaszerkezete: 

- új 50 mm vtg. AC11 kopóréteg 50/70 

- új 60 mm vtg. AC22 kötőréteg 50/70 

- új 0/32 zúzottkő 20 cm vtg.-ban 

- új 55/80 zúzottkő 25 cm vtg.-ban 

- meglévő útalap 

Az út tervezési osztályba sorolása: mellékút. Az út jelenlegi szélessége 3-4 m körül ingadozik.  

 

0135/1 hrsz-ú külterületi útszakasz: 

- Koronaszélesség: 6,00 m 

- Forgalmi sávok szélessége: 1x(4,00) m 

- Padka: 1,00-1,00 m 

- Oldalesés: 2,5% 

- Szelvényezett és az építési hossz: 100,00 m. 

Tervezett pályaszerkezet: 

„B” terhelési osztály (könnyű forgalmi terhelés) 

meglévő (39 m) aszfalt burkolatú út tervezett pályaszerkezete: 

- új 50 mm vtg. AC11 kopóréteg 50/70 

-  új 25 mm vtg. AC11 kopó 50/70 kiegyenlítő rtg. 

- útpálya letakarítása 
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- meglévő útalap 

„B” terhelési osztály (könnyű forgalmi terhelés) 

meglévő (61 m) zúzottkő burkolatú út tervezett pályaszerkezete: 

- új 50 mm vtg. AC11 kopóréteg 50/70 

- új 60 mm vtg. AC22 kötőréteg 50/70 

- új 0/32 zúzottkő 20 cm vtg.-ban 

- új 55/80 zúzottkő 25 cm vtg.-ban 

- meglévő útalap 

Az út tervezési osztályba sorolása: mellékút. Az út jelenlegi szélessége 4 m körül ingadozik.  

 

0212 hrsz-ú külterületi útszakasz: 

- Koronaszélesség: 6,00 m 

- Forgalmi sávok szélessége: 1x(4,00) m 

- Padka: 1,00-1,00 m 

- Oldalesés: 2,5% 

- Szelvényezett és az építési hossz: 1137,49 m. 

Tervezett pályaszerkezet: 

„B” terhelési osztály (könnyű forgalmi terhelés) 

- új 50 mm vtg. AC11 kopóréteg 50/70 

- új 25 mm vtg. AC11 kopó 50/70 kiegyenlítő rtg. 

- útpálya letakarítása 

- meglévő útalap 

Az út tervezési osztályba sorolása: mellékút. Az út jelenlegi szélessége 4 m körül ingadozik.  

 

A 0212, 075, 0935, 0926/3, 0135/1 hrsz-ú utak vonatkozásában: a burkolat felújítás során a 

meglévő paraméterek nem változnak. A helyszínrajzi geometria csaknem szabályos, kis eltérések az 

egyenes iránytól és az ívek vonalvezetését illetően előfordulhatnak. A tervezési szakasz kezdetétől 

a végéig 1,0 m szélességű nemes padka kerül kiépítésre speciális zúzottkő S 0/32 20 cm vastagságú 

nemes padkából az út mindkét oldalára. Az út egyirányú oldalesésű, jellemzően 2,5% oldaleséssel 

kialakított. A meglévő oldalesések kilapultak, ezért korrekció, általában kiegyenlítés szükséges. 

Vannak szakaszok, ahol az út közepe felé lejt mindkét sáv. Ez megszüntetésre kerül, kisebb 

oldaleséssel csökkentetjük a szükséges aszfalt mennyiséget. Az érintett nyomvonalon jelenleg 

semmilyen műtárgy sincs. Új műtárgy nem került betervezésre. A fejlesztés során növénytelepítést 

nem tervezünk. A tervezett pálya szerkezet mellett párhuzamosan futó padka kerül kialakításra 

részletes helyszínrajz szerint. Szélességi értékei az út kategóriájának megfelelő méretekkel került 

kialakításra. Úttal kapcsolatos egyéb létesítmények (gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések, 

kerékpársávok stb.) nem készülnek. 
 

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. 

 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

 II.2.5) Értékelési szempontok 

o Az alábbi értékelési szempontok 

 

X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 2 20 
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2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 

hónap) / Súlyszám 10 

 

3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közlekedési építmények szakterületen 

szerzett többlet szakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - max. 36 hónap) – Súlyszám: 20 

 

o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 20 

X Ár szempont - Megnevezés:  

 

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 

számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve) – Súlyszám: 70  

 

o Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: 

 II.2.6) Becsült érték:2 

Érték Áfa nélkül: [           ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

 II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 8 vagy napban: [ ] 

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 

A szerződés meghosszabbítható o igen o nem        A meghosszabbítás leírása: 

 II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására 

vonatkozó információ 

(nyílt eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):  

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

 II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) o igen X nem 

 II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók o igen X nem              Opciók leírása: 

 II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

□ Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

tartalmazniuk 

 II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos X igen o 

nem 

 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 
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II.2.13) További információ  

 

1. Teljesítési határidő: A II.2.7) pontba foglalt teljesítési határidő az építési terület igazolt átadás-

átvételétől számítódik, tehát a teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől 

kezdődik. 

 

2. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó 

további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, figyelemmel 

arra, hogy a beruházás a település lakott területeinek szinte egészén valósul meg, így a részekre 

bontás nehézkes lenne, tekintve hogy az utcák egymáshoz kapcsolódnak, keresztezik egymást, illetve 

egymás folytatásai, továbbá az építési beruházás során elvégzendő munkarészek szerves egymáshoz 

kapcsolódása, a munkaterületek történő munkavégzés koordinálása, továbbá az egységes jótállási 

határidő biztosítása generál kivitelezés mellett biztosítható. 

Részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági és műszaki észszerűséggel. 

 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

 III.1) Részvételi feltételek 

 III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása:  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 

szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. 

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból az ajánlattevőt, 

alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, amely  

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;  

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következik be. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges - EKR űrlap). 

A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdésében 

foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 

nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontja szerinti 

kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet 

(EKR űrlap). 

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján csatolnia kell 

A kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) 

alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot azzal, hogy Ajánlatkérő a Rendelet 10. § g) pont gb) 

alpontja szerinti pénzmosási törvény alatt a hatályos, 2017. évi LIII. törvényt érti.  

Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k) és m) pontjában foglalt kizáró okok 
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hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált 

egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 

információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében 

megkövetelt információkat.  

A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre 

vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak 

(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 

ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 

nyilatkozata nélkül vélelmezi.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. 

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:  

 

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági 

szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, 

illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország 

nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.  

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:  

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában foglaltakat, 

azaz az ajánlattevőknek már az ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági követelmény 

igazolására vonatkozó, alátámasztó dokumentumokat. 

 

A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti 
nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a 
nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a 
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával 
szükséges igazolni. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett 
gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. 
melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely 
egyéb követelményt. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő ebben az esetben a 
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti 
igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot köteles igazolásként benyújtani. 

 

Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más 

szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 

nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A 

Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.  

 

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadóak. 

 

 III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:   Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen 

eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában 

foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az 

ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági 

követelmény igazolására vonatkozó, alátámasztó 

dokumentumokat. 

 

P1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel 

köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás 

feladásának napját megelőző 3 (három) 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a 

közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi 

adó nélkül számított – árbevételéről szóló 

cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 

meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. 

A P/1. alkalmassági követelmény esetében 

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

19. § (3) és (7) bekezdése. 

P/1. Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) 

alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító 

felhívás feladása napját megelőző 3 (három)  

mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a 

közbeszerzés tárgya (út/padka/járda felújítása 

és/vagy építése) szerinti - általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevétele nem éri el a 

140.000.000,- HUF értéket; 

 

 

 III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

 Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen 

eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ában 

foglaltakat, azaz az ajánlattevőknek már az 

ajánlatukban be kell nyújtaniuk az alkalmassági 

követelmény igazolására vonatkozó, 

alátámasztó dokumentumokat. 

M/1 

A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) 

pontja alapján alkalmassági követelmény 

igazolásához benyújtandó iratok:  

- „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” - „Az 

eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági 

előírások vonatkozásában bemutatott 

szakemberek” elnevezésű EKR űrlap; 

- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai 

önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata 

(amennyiben rendelkezik vele, a kamarai 

nyilvántartási száma); 

- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni 

kívánt szakemberek nyilvántartásba vételéről 

(amennyiben kamarai nyilvántartással az 

ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik); 

- végzettséget, illetve képzettséget igazoló 

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2 

 

M/1.  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik  

 

M/1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet / VI. Felelős 

műszaki vezetés 3. rész 2. pontjában előírt MV-KÉ 

jelölésű (közlekedési építmények szakterület:  

Közlekedési építmények és az azokhoz 

szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó 

építményrészek, mérnöki létesítmények – az 

1. részbe tartozó építmények kivételével – 

építés-szerelési munkáinak felelős műszaki 

vezetése. 

Az alábbi építmények építés-szerelési  

munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozás 

nélkül: 

a) út, kerékpárút, gyalogosút, térburkolat, 

b) vasút, földalatti vasút, sikló, függőpálya, 

sífelvonó, 

c) repülőtér, kikötő, 

d) az a)–c) pontban meghatározott 

építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, 

aluljáró, támfal stb.), 
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dokumentum egyszerű másolata. 

A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó 

kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. 

rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő 

dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági 

szereplő megfelel az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek, a követelmény 

és a megfelelést igazoló dokumentum helyének 

pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 

Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében 

meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 

 

Az alkalmassági minimumkövetelmények 

igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, 

illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra. 

 

A fenti alkalmassági követelmények esetében a 

Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági 

követelménynek a közös ajánlattevők együttesen 

is megfelelhetnek. 

 

 

M2. Ajánlattevő a Rendelet 21. § (2) 

bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati 

felhívás feladásának napjától visszafelé számított 

öt évben teljesített, az alkalmassági 

minimumkövetelményben meghatározott tárgyú, a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján 

alkalmazandó 22. § (3) bekezdése szerinti 

referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél 

által adott igazolás) köteles teljesíteni. Az 

igazolásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat 

az adatokat, információkat, amelyekből az 

alkalmasság minimumkövetelményeinek való 

megfelelés megállapítható. 

 

Az igazolásnak legalább az alábbi információkat 

kell tartalmaznia: 

- teljesítés ideje és helye (kezdete és befejezése, 

év, hó, nap formában); 

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, 

valamint a részéről információt adó személy neve, 

telefonszáma vagy e-mail címe; 

- a referencia tárgya (olyan részletezettséggel 

meghatározva, hogy abból az alkalmasság 

minimumkövetelményeinek való megfelelés 

e) az a)–c) pontban meghatározott 

építmények berendezései, tartozékai, 

zajvédelmi létesítményei és vízelvezetése a 
befogadóig) jogosultsággal, vagy azzal 
egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve 
képzettséggel vagy ezzel egyenértékű 
végzettséggel/képzettséggel és szakmai 
gyakorlattal rendelkezik; 
 

Amennyiben a szakember rendelkezik kamarai 

regisztrációval, az ajánlatban meg kell adni a 

szakember regisztrációs számát, valamint a 

bejegyzés időpontját.  

 

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai gyakorlatot 

csak egyszer veszi figyelembe. 

 

Amennyiben a szakember nem rendelkezik 

kamarai regisztrációval, abban az esetben az 

ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy 

nyertessége esetén a regisztrációval nem 

rendelkező szakember tekintetében a 

szerződéskötés időpontjáig gondoskodik a 

szakember magyarországi kamarai nyilvántartásba 

vételéről az M/1. pontban előírt szakterületeknek 

megfelelően. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a 

szerződéskötéskor köteles átadni az ajánlattevő 

részére a kamarai regisztrációra vonatkozó 

igazolásokat. 

 

Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban 

nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és 

elfogadja, hogy a kamarai regisztráció, illetve 

annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a 

nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való 

visszalépésének, illetve a szerződéskötés 

meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült 

okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése 

alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 

minősített szervezettel (személlyel) köti meg a 

szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezésben megjelölte. 

 

 

M/2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, 

ha az ajánlati felhívás feladásának napjától 

visszafelé számított öt évben nem rendelkezik 

legalább 2250 m út építésére ÉS/VAGY felújítására 

vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvétellel 
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megállapítható legyen); 

- a teljesítés mennyisége; 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

A Rendelet 24. § (2) bekezdés alapján, ha a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó 

kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a Korm. 

rendelet 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő 

dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági 

szereplő megfelel az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek, a követelmény 

és a megfelelést igazoló dokumentum helyének 

pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő a 

Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében 

meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. 

 

Az alkalmassági minimumkövetelmények 

igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a 

figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, 

illetve a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésében 

foglaltakra. 

 

A fenti alkalmassági követelmények esetében a 

Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági 

követelménynek a közös ajánlattevők együttesen 

is megfelelhetnek. 

 

M/3. Az ajánlattevőnek a teljesítéshez rendelkezésre 

álló eszközök, berendezések, valamint műszaki 

felszereltség leírásával; [321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 

21. § (2) bekezdés h) pont] 

A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja 

alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatolja az 

eljárást megindító felhívás III.1.3) M/1. pontjában 

előírt követelményeknek megfelelő, a teljesítéshez 

rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve 

műszaki felszereltség leírását, a berendezés 

darabszámának, műszaki paraméterének 

megjelölését, olyan részletességgel, hogy annak 

alapján az alkalmasság minimumkövetelményei 

között előírt feltételek megléte egyértelműen 

megállapítható legyen. 

befejezett referenciával. 

 

Ajánlatkérő 5 év alatt a 321/2015. Korm. rendelet 

21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált 

időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven 

belül megkezdett munkálatokat érti. 

 

A fenti referencia több szerződéssel is teljesíthető. 
 

 

M/3. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az 

ajánlattevő, ha rendelkezik a munka elvégzéséhez 

szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az 

alábbiak szerint: 

- minimum 1 darab út finisherrel 

- EURO 5 vagy 6-os motorral rendelkező 

nyergesvontatóval.  
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Az ajánlattevő a leírásban jelölje meg a saját 

tulajdonú eszköz, berendezés, műszaki felszereltség 

egyedi azonosítóját (nyilvántartó lap, vagy 

nyilvántartási szám, vagy rendszám, vagy alvázszám), 

műszaki adatait, gyártási évét. A közúti 

közlekedésben résztvevő járművek esetében az 

érvényes forgalmi engedély egyszerű másolatban 

történő csatolása is szükséges. A rendelkezésre állást 

az ajánlattevő saját tulajdon esetén a fenti 

nyilatkozattal és tárgyieszköz nyilvántartó lap 

másolatával, nem saját tulajdon esetén 

megkötött bérleti szerződés, előszerződés, 

lízingszerződés másolatának benyújtásával 

igazolhatja. 

 

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési 

beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a 

teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az 

egyes ajánlattevők által végzett munkák 

elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 

igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett 

ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás 

tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, 

amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az 

általa elvégzett teljesítés alapján az 

ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés) 

 III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

 III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 

□ A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal 

élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

□ A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

X A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 

 III.1.6) A szerződés biztosítékai: 

 

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a - az általános forgalmi adó 
nélkül számított –nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa a - 
az általános forgalmi adó nélkül számított – a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A kötbéralap meghatározását 
a szerződéstervezet tartalmazza. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 

Hibás teljesítési kötbér: mértéke a hibás teljesítéssel érintett naptári naponként – az ÁFA nélkül számított - 

vállalkozói díj 1 %-a. A kötbér kumulált összegének felső határa a – az ÁFA nélkül számított - vállalkozói díj 

20 %-a. A kötbéralap meghatározását a szerződés-tervezet tartalmazza 

 
Meghiúsulási kötbér: a - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 20%-a. A meghiúsulási 
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kötbér alapja a - az általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj. Meghiúsulási kötbér a 
késedelmi kötbérrel együtt nem érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a kötbért a vállalkozói díjból a Ptk. 
6:139. § (1) bekezdése szerint visszatartani. Ajánlatkérőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének 
figyelembevételével az érvényesített kötbért a vállalkozói díjba beszámítani. 
 
Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számított min. 36 
hónap (+ ajánlattevői vállalás szerint), szerződés-tervezetben részletezettek szerint (a jótállás mértéke 
egyben értékelési részszempont is.) 
 

Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) és (4) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő köteles teljesítési 

biztosítékot nyújtani az ajánlatkérő részére a nyertes ajánlattevő teljesítésének késedelmével vagy 

elmaradásával kapcsolatos igényeire. A teljesítési biztosíték összege a nettó ajánlati ár 5 %-a. A teljesítési 

biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napján köteles nyújtani, és 

folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az 

esetben is, ha a nyertes ajánlattevő késedelembe esik, vagy a teljesítési határidő módosul. A teljesítési 

biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában. 

 

Jólteljesítési biztosíték: Mértéke: nettó ajánlati ár 5 %-a, rendelkezésre bocsátása: Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja szerinti formában jótállási biztosítéknak; a jótállási időszak lejáratát követő 45. 
napig kell rendelkezésre kell állnia. A jótállási időszakon „túlnyúló” biztosíték, kifejezetten csak okirati 
formában nyújtott biztosítékra vonatkozik, egyebekben a biztosíték a biztosított cselekmény 
bekövetkeztekor felszabadításra kerül. A jótállási/teljesítési biztosíték tekintetében a választott egyik 
biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és 
időtartamnak megfelelően (legfeljebb a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig / 
jótállási időszak +45 naptári napig) folyamatosan rendelkezésre kell állnia.  
 
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat az egyéb 

közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződéstervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §- 

ában foglaltakra tekintettel. 

 

 III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre:  

 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást részben a VP6-7.2.1.1-21 számú projekt forrásából, valamint saját 

forrásból finanszírozza. Az uniós támogatás utófinanszírozású, intenzitása: 95,000000%. 

 

Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF.  

 

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem alkalmaz. 

 

Előleg: Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 

5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.  

 

Fizetési ütemezés: 

a) előlegszámla: a nettó Vállalkozói Díj 5 %-a,  
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b) 1. részszámla: a nettó Vállalkozói díj 15 %-a, 15 %-os készültségi fok elérése után;  

c) 2. részszámla: a nettó Vállalkozói díj 20 %-a, 35 %-os készültségi fok elérése után,  

d) 3. részszámla: a nettó Vállalkozói díj 20 %-a, 55 %-os készültségi fok elérése után,  

e) 4. részszámla: a nettó Vállalkozói díj 25 %-a, 80 %-os készültségi fok elérése után,  

f) végszámla: a nettó Vállalkozói díj 20 %-a, teljesítés-igazolás után.  

Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. 

 

A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)- (2) 

bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30 és 32, valamint 32/A §-

aiban foglaltakra. A kifizetés 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik. 

 

A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény (a továbbiakban: Áfa törvény). 

 

A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-

tervezet tartalmazza. 

 

 III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 

Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet 

(projekttársaság) létrehozását. 

 

VI.3.4 pont folytatása: 

 

16. A nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát 

képező munkákra vonatkozóan legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a szerződés teljes 

időtartamára legalább 95.000.000,- Ft összegű káreseményenkénti és 190.000.000,- Ft/év kártérítési 

limitű, általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására. 

 

17. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a 

Kbt. 47. § (2) bek alapján a fordítások esetén AT általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának 

helyességéért az AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven 

készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.  

 

18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek 

az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
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devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az 

adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának a napján 

érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie 

kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, az ajánlatban csatolni szükséges. 

Amennyiben az átváltás napján nincs hivatalos árfolyam, úgy az azt követő első munkanapon irányadó 

adatot kell figyelembe venni. Az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében az átszámítás alapját 

referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok képezik. 

 

19. Az értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. - 3. részszempont: egyenes 

arányosítás.  

 

20. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére 

tekintettel a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg. 

 

21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lévay-Nagy Karolina (01342). 

 

 III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek2 

 III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében) 

□ A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

 III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

 III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  

□ Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 

szakképzettségét 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) Az eljárás fajtája 

 A Kbt. 117. § -a szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával indítandó nyílt közbeszerzési 

eljárás. 

 IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

□ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

   o Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

   o Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

    A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: [ ]  

□ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

    □ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:  

Keretmegállapodások esetén - közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam 

indokolása: 

 IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során 

történő csökkentesére irányuló információ 

□ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék 
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a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

 IV.1.4) Információ a tárgyalásról 

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított 

eljárást)  

 

Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)  

 IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk12 

□ Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről:  

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

 IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: 20.  ………  Helyi idő: (óó:pp) 

 IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének 

tervezett napja4 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

 IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU 

 IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn) 

 IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Datum: 20 …… Helyi idő: (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi 

úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. 

 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az 

ajánlati határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az 

EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az 

ajánlatban szerepelnek – a ajánlattevők részére elérhetővé teszi.  

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk2 

 A közbeszerzés ismétlődő jellegű o igen X nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:2 

 VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

□ A megrendelés elektronikus úton történik  

X Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

X A fizetés elektronikus úton történik 

 VI.3) További információk:2 

 VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
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pontszám:2 0-100 

 VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 

pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli a felhívás II.2.5) pontjában foglalt értékelési 

szempontok szerint. 

1. értékelési szempont: egyenes arányosság, 2-3. értékelési szempont: fordított arányosság.  

 

 VI.3.3) Az ajánlati biztosíték2 

□ Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Igen 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.900.000,- Ft 

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10044001-00345277-02020107 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:  

Vonatkozó előírások: Kbt. 54. § és Kbt. 35. § (5) bek. szerint. 

Teljesítésének igazolása: átutalásról szóló igazolás másolati példány benyújtása az EKR 

rendszerben, vagy a biztosíték kötelezettje garanciavállalás esetén a garanciavállaló nyilatkozatot, 

készfizető kezesség biztosítása esetén a kezességvállaló nyilatkozatot vagy a biztosítási 

szerződés alapján a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt. Ajánlatkérő előírja, 

hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 

(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 

okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű 

magánokirat követelményeinek. (Kbt. 41/A. § (2) bek.) 

 VI.3.4) További információk:  

 

1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi 

eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői regisztráció.  

 

2. Az ajánlatok felbontása: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR 

automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A bontás 

szabályait az EKR rendelet 15-16. § tartalmazza. 

 

3. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi 

határidő lejártáig kell benyújtani.  

 

4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, melyet az EKR 

rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.  

 

5. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak tartalmazni kell (nemleges nyilatkozat is 

szükséges, EKR űrlap). 
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6. EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI.6.) MvM rend. alapján a Új Világ Nonprofit 

Szolgáltató Kft. végzi (http://ujvilag.gov.hu).  

 

7. EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve 

http://ujvilag.gov.hu/ekr 

 

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló 

cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. 

Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy 

csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt 

meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a 

meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 

 

9. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az ajánlattevő 

az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 

 

10. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását. 

 

11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a 

közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek. nyomán az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, 

a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a 

közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni. 

A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 

ajánlattevő̋ adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor 

az egyes közös ajánlattevő̋k képviseletében eljárhat.  

 

12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit és nem 

alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 

 

13. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött 

formában .pdf aláírt és excel szerkeszthető formátumban is. Az árazott költségvetés a 322/2015. 

(X.30.) Korm. r. 24. § (1) bekezdésére figyelemmel szakmai ajánlatnak minősül. 

 

14. A felhívás IV.2.5) pontja alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot ért. 

 

15. Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját 

beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti nyílt eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel: 

 

a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.  
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b) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, azzal, hogy egyben alkalmazza a Kbt. 

81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat is.  

 

c) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi 

határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti 

kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a 

határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás 

a megfelelő ajánlathoz feltétlenül szükséges. 

 

d) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti 

c) pont szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és 

egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az 

ajánlatkérőnél jelezte és arról korrigendumot ad fel.  

 

e) Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme 

semmis, ha a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton 

eltérően szerepel, vagy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az 

eljárást megindító felhívástól vagy e törvénytől. A közbeszerzési dokumentumok semmisnek 

nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem 

alkalmazandó. 

 

 

 VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (éééé/hh/nn/) 

 Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az 

ajánlatkérő felelőssége. 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

4 ha az információ ismert 

20 súlyszám helyett fontosság is megadható 

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 
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232/2022. (VIII.30.) Kt. sz. határozat 3.sz. melléklete 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

- TERVEZET – 

 

 

A jelen szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) az alább jelölt helyen és időpontban jött létre  

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városház tér 4.; adószáma: 

15732468-2-15; képviseli: Szőke Zoltán; KSH azonosító: 15732468-8411-321-15, bankszámlaszáma: 

10044001-00345277-02020107) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

és a  

 

……………… (székhelye: ……………….; cégjegyzékszáma: ……………….; adószáma: 

……………….; bankszámlaszáma: ……………….; képviseli: ……………….., NÜJ 

szám:…………….) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ- …………… számon, 2022. ………….. napján 

megjelent eljárást megindító hirdetménnyel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a alapján, „Külterületi 

helyi közutak fejlesztése” tárgyú, saját beszerzési szabályok alapján lefolytatott, nyílt 

közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított. 

 

A Vállalkozó 2022. ……… napján ajánlatot nyújtott be az 1.1. pontban meghatározott feladatok 

teljesítése tárgyában, amely ajánlatot a Megrendelő az ajánlatok bírálatát követően 

érvényesnek, majd a legelőnyösebbnek és ezáltal nyertesnek nyilvánította. Felek a Kbt. 131. § 

(2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon elemeit, 

amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján: 

 

Vállalkozó a szerződés teljesítését az alábbi - számszerűsíthető adatok - szerint vállalja: 

 

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési 

beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi 

adó nélkül számított - vállalkozói díj HUF-

ban kifejezve) 

nettó …….. Ft 

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet 

jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap 

+ max. 24 hónap) 

36 hónap + ………… hónap 

3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre 

bemutatott, az MV-KÉ (közlekedési 

építmények szakterület) jogosultsággal, vagy 

azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a 

jogosultság megszerzéséhez szükséges 

végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel 

egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és 

szakmai gyakorlattal rendelkező szakember 

építési szakterületen szerzett többlet szakmai 

gyakorlata 

 

 

 

 hónapokban kifejezve 

……………… hónap, ……………. szakember 
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A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő összegek ellenében és a jelen Szerződésben foglalt 

kölcsönös kötelezettségvállalásoknak megfelelően, a Felek a közbeszerzési eljárásra 

tekintettel, a Kbt. 131. §-a alapján, az alábbi megállapodást kötik. A közbeszerzési eljárás 

dokumentumai a Szerződés 1. számú mellékletét, a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés 2. 

számú mellékletét képezi. 

 

1.  A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 

 

1.1 Definíciók 

A Szerződésben szereplő, nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel 

bírnak: 

 

Építési Terület: Magyarország, 4440 Tiszavasvári Város közigazgatási területén belül az 

alábbiak szerint:  

- 075 hrsz. 

- 0135/1 hrsz.  

- 0212 hrsz.  

- 0926/3 hrsz.  

- 0935 hrsz.  

 

Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti. 

 

Közbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatározott, a közbeszerzési 

eljárás keretében keletkezett valamennyi dokumentumot. 

 

Létesítmény jelenti a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatározott, a jelen Szerződés 

szerinti kivitelezési munkával érintett területet. 

  

Munkálatok jelentik mindazt a mérnöki, beszerzési, építési, kivitelezési, építésirányítási, 

szállítási, betanítási, tesztelési, engedélyeztetési és forgalombahelyezési szolgáltatás, illetve a 

dokumentumok, építőanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és összetevők 

biztosítását, amely a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatos mérnöki munkákhoz, építéshez, 

teszteléshez és üzembe helyezéshez, illetve Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt minden 

egyéb kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges. 

 

Műszaki Dokumentáció jelenti a jelen Szerződés 1. Mellékletét képező, a Létesítményre 

vonatkozó műszaki leírásokat tartalmazó dokumentumok összességét (ideértve a Megrendelő 

rendelkezésére álló engedélyeket is). 

 

Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

 

Tételes költségvetés jelenti a Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozóan 

adott és 2. melléklet alatt csatolt árajánlatát, részletes tételenkénti bontásban. 

 

Többletmunka jelenti a Szerződésben és Műszaki Dokumentációban szereplő, de a 

Vállalkozó tételes költségvetésében (2. melléklet) és a vállalkozói díj meghatározásánál 

figyelembe nem vett munkatételt és az olyan munkát, amely a Létesítmény rendeltetésszerű 

használatra alkalmasságához szükséges (Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése). 

 

Vállalkozói Díj a lenti 3.1 pontban meghatározott díjat jelenti. 

 

1.2 További értelmezési szabályok 

 

A jelen Szerződésben 

a fenti 1.1 pontban meghatározott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak; 
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a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek címe csak a hivatkozás 

megkönnyítését szolgálja, és a Szerződés értelmezését nem befolyásolja; 

az előzményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre történő hivatkozások ellentétes 

rendelkezés hiányában a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, bekezdéseire, 

mellékleteire vonatkoznak; 

a jogszabályokra történő hivatkozások mindig azok módosításaira, kivételeire is vonatkoznak, 

és minden egyéb hatályban lévő jogszabály későbbi módosításai, illetve később 

hatályba lépő részei is beleértendők; 

az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva; 

az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei érvényesíthetőségét nem 

befolyásolja;  

a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra vagy 

egyéb iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire történő 

hivatkozások ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészített, hatályát 

vesztett vagy megújított változataira is vonatkoznak. 

 

1.3 Ellentmondások 

 

A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen 

Szerződésben foglaltak irányadók. A jelen Szerződés mellékletei közötti bármilyen 

ellentmondás esetén az 1. Mellékletben foglaltak irányadóak. 

 

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti 

– Külterületi helyi közutak fejlesztése – építési beruházás kivitelezését a közbeszerzési 

dokumentumokban, a Műszaki dokumentációban, a jelen Szerződésnek, valamint a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően. Az ellátandó feladatok részletes leírását, annak megvalósítását 

jelen szerződés 1. sz. mellékletét képző a Közbeszerzési Dokumentációban rögzített Műszaki 

dokumentumok tartalmazzák. 

 

2.2 A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok 

magukban foglalják a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és felvonulási 

munkát, az anyagminta bemutatásokat, a közterület foglalásokat (amennyiben szükséges), a 

műszaki, hatósági átadás-átvételi eljárások lefolytatását, az esetleges jótállási és szavatossági 

munkák elvégzését a Létesítményben, a szomszédos épületrészekben és az Építési Területen a 

Munkálatok során esetlegesen okozott károk helyreállítását, valamint bármely egyéb 

munkálatot, amely a jelen Szerződés szerinti kivitelezéshez szükséges. 

 

 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

3.1 Felek a Létesítmény teljes körű kivitelezésének ellentételezéseként a Vállalkozói Díjat az 

alábbiak szerint állapítják meg: 

nettó [●] HUF + 27 % ÁFA, azaz  nettó [●] forint + 27 % ÁFA.  

 

A Vállalkozói Díj átalánydíj és tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti teljesítésével 

összefüggésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a Műszaki 

Dokumentációban, a Tételes költségvetésben, a Teljesítési és számlázási ütemtervben a 

feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesítve lett-e vagy sem. A Vállalkozói Díj 

tartalmazza az euró-forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit és azon 

munkafolyamatok költségét is, amelyek jelen szerződésben, illetve a mellékleteiben külön 

nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák és azok meglevő és épülő részekhez 

csatlakozó felületeinek komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 

szükségszerűen hozzátartoznak. A Vállalkozó a Többletmunkát a Vállalkozói Díj növelése 
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nélkül köteles teljesíteni, ide nem értve az előre nem látható többletmunkát, melynek költségét 

Megrendelő megtéríti Vállalkozónak a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés alapján. 

 

3.2  A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj összegét 

és a Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt.  

 

3.3 Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a Megrendelő igényei és a 

végrehajtandó feladat átfogó értékelését és áttekintését követően, a hiányzó információkat 

beszerezve és a meglévő tervezési eltéréseket, hibákat és hiányosságokat kiküszöbölve 

határozta meg. Vállalkozó semmilyen követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel 

szemben jelen pontban felsorolt dokumentumok bármely vélt vagy valós hiányossága miatt. 

 

A többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött 

szerződésre vonatkozó előírások megtartásával, a közbeszerzési törvény és a 322/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor. 

 

 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

4.1 Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díj 100%-át a Vidékfejlesztési Program (a 

továbbiakban: VP) VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázat keretében elnyert, 95,000000 %-

os intenzitású támogatásból finanszírozza. A támogató a támogatás összegét közvetlenül a 

Megrendelő, mint kedvezményezett részére teljesíti, így kizárólag a Megrendelő téríti majd 

meg az egyes számlák ellenértékét a Vállalkozó felé. 

 

4.2 Fizetési ütemterv 

a) előleg: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj legfeljebb 5%-ának megfelelő mértékű előlegre 

jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. Az előleg igénylése nem kötelező. Az 

előleget a Vállalkozó a munkaterület átadását követő 10. naptári napig igényelheti. 

Amennyiben a Vállalkozó előlegbekérőt nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy 

Vállalkozó nem igényel előleget. Előlegszámla az előleg kifizetését követően 8 napon 

belül kerül kiállításra. Az előleg végszámlában kerül elszámolásra.  

b) az első részszámla az építési munkálatok 15 %-ának teljesítését követően nyújtható be a 

Vállalkozói Díj 15 %-ának megfelelő mértékben, a Szerződő Felek és az építési műszaki 

ellenőr által igazolt teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után. 

c) a második részszámla az építési munkálatok 35 %-ának teljesítését követően nyújtható 

be a Vállalkozói Díj 20 %-ának megfelelő mértékben, Szerződő Felek és az építési 

műszaki ellenőr által igazolt teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után. 

d) a harmadik részszámla az építési munkálatok 55 %-ának teljesítését követően nyújtható 

be a Vállalkozói Díj 20 %-ának megfelelő mértékben, Szerződő Felek és az építési 

műszaki ellenőr által igazolt teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után. 

e) a negyedik részszámla az építési munkálatok 80 %-ának teljesítését követően nyújtható 

be a Vállalkozói Díj 25 %-ának megfelelő mértékben, Szerződő Felek és az építési 

műszaki ellenőr által igazolt teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után. 

f) a végszámla benyújtására az építési munkálatok 100 %-ának teljesítését követően, a a 

műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után kiállított Szerződő Felek és az építési 

műszaki ellenőr által igazolt teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után jogosult, a 

Vállalkozói Díj fennmaradó 20 %-ának megfelelő mértékben, melyből levonásra kerül az 

előlegszámla. 

 

4.3 Vállalkozó minden számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, valamint 

azon köteles feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát, a támogatói okirat 

iktatószámát (VP6-7.2.1.1-21), továbbá az elvégzett munka pontos megnevezését. A 
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számlához minden esetben csatolni kell a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által is aláírt 

másolati példányát. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 30. nap. A 

fizetés időpontja a Megrendelő bankszámlája megterhelésének időpontja. A nem 

szerződésszerűen és jogszerűen kiállított, a Szerződés szerint szükséges mellékleteket nem 

tartalmazó számla nem fogadható be, ezekben az esetekben Megrendelő fizetési késedelme 

kizárt.  

 

4.4 Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg kifizetése az 

előírt fizetés napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem 

fizetett összeg után a késedelem idejére a Ptk. alapján. 

 

4.5 A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz 

igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint 

történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/A. §-aiban foglaltakra. 

A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény (Áfa törvény). 

 

4.6 A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) 

kintlévőségét vagy követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), 

zálogosíthatja el vagy terhelheti meg más módon Megrendelő előzetes írásos, szabályszerűen 

aláírt jóváhagyása nélkül, melynek megadásáról Megrendelő teljes mértékben saját belátása 

szerint dönt.  

 

4.7 A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, 

általa elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja. 

 

4.8 A Vállalkozó 

a)  nem fizethet, illetve nem 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)  köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

5. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET  

 

5.1 A Megrendelő az Építési Területet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 

15 napon belül adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel és amelyet az e-naplóban is rögzítenek. Az Építési Terület átvételének napja az e-

naplóban rögzített dátum. Az Építési Terület átvételétől a Vállalkozó haladéktalanul köteles a 

Munkálatokat megkezdeni. A Vállalkozó az Építési Terület átvételétől kezdve szabad és 

folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az Építési Területhez, és viseli a kárveszélyt az Építési 

Területre, az Építési Területen tárolt eszközökre, az Építési Területen általa már elvégzett 

beruházásokra vonatkozóan.  

 

5.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint az Építési Területet 

körülkeríteni és valamennyi jogszabály és hatósági előírás által meghatározott minden feltételt 

betartani.  
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5.3 A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési útvonal 

megfelelő és rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a 

tevékenyégéből adódó szennyeződések rendszeres és folyamatos eltávolításáért és károk 

elhárításáért. A Megrendelő nem felel olyan követelésekért, amelyek a Vállalkozónak az 

Építési Területen történő építkezés megközelítési útvonalának használatából erednek. 

 

5.4 A Munkálatok végzése során a Vállalkozó az Építési Területet minden szükségtelen zavaró 

tényezőtől megóvja, és Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és 

anyagkészletének az elkülönített és szakszerű tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési 

Területről a Munkálatok elvégzéséhez már nem szükséges minden törmeléket, hulladékot 

folyamatosan eltakarít, és elszállít. A teljesítési Igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó 

az Építési Területről eltakarít és elszállít minden felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, 

hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a Munkálatok elvégzése során keletkeztek, vagy 

amelyeket aközben használtak. A Vállalkozó az Építési Területet a Megrendelő által 

elfogadott, rendezett és biztonságos állapotban hagyja. Amennyiben Vállalkozó a jelen pont 

szerint nem távolítja el a hátra maradt felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, 

veszélyes anyagot, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elszállíthatja vagy 

elszállíttathatja. 

 

6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, KÖTBÉR 

 

6.1 Teljesítési határidők 

 

Vállalkozó valamennyi kivitelezési Munkálatot (ideértve a Megrendelő által jelzett esetleges 

hibás teljesítés miatti javításokat, hiánypótlásokat is) az építési terület igazolt átadás-

átvételtől - számított 8 hónapos határidőn belül köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést 

elfogad. 

 

A Munkálatok szerződésszerű teljesítése esetén a Felek a műszaki átadás-átvételt lefolytatják 

és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nem minősül 

teljesítési igazolásnak. A Felek rögzítik, hogy valamennyi készültségi fok elérését a 

Megrendelő (és a műszaki ellenőr) írásban igazolja a részszámla kiállítása érdekében, az 

azonban nem tekinthető műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek, illetve az elvégzett 

Munkálatok szerződésszerű teljesítésének elismeréseként. 

 

6.2 Megrendelő a végszámla esetében a teljesítésigazolás kiállítására akkor köteles, ha az alábbiak 

mindegyike teljesült: 

(a) a jelen Szerződés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerződésből fakadó 

kötelezettségeit a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti 

hibákat kijavította). 

(b) a Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával átadta a 

Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltak teljesítése 

mellett; 

a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában meghatározott dokumentáción túl a Vállalkozó 

átadta a Megrendelőnek a teljes megvalósulási dokumentációt; 

a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a Létesítmény vagy annak 

bármely része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, 

továbbá átadta az alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a 

Megrendelőnek; 

a lenti 10.2. pont szerinti jótállási biztosíték a Megrendelő rendelkezésére áll; 

a Vállalkozó a 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett. 

 

A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr által 

kibocsátott műszaki igazolás. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a 
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teljesítési igazolás kiállítását megtagadhatja és a Vállalkozó a többletköltségek viselése mellett 

köteles továbbra is szabályszerűen teljesíteni. 

 

A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: Szőke Zoltán 

polgármester (tel: +36-30-161-9481; e-mail: polgarmester@tiszavasvari.hu), míg a Vállalkozó 

részéről: [●] (tel: [●]; e-mail: [●]).A teljesítési igazolást a műszaki ellenőr is köteles 

jóváhagyólag aláírni. 
 

6.3 A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet időjárási körülményekre, valamint erőforrás-, 

kapacitáshiányra hivatkozással. 

 

6.4 Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon 

felül nem jogosult további ellentételezést követelni.  

 

6.5 Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik nem 

késleltetik a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

 

6.6 A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó bármely okból a 6.1. pont szerinti 

határidőhöz képest késedelembe esik, úgy kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a 

továbbiakban: Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér mértéke a késedelem minden 

megkezdett napjára vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó 

vállalkozói díj 20%-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a Késedelmi 

Kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő jogosult felmondani a 

szerződést, és meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Felmondás esetén Megrendelő 

és Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni 

egymással.  

 

6.7 Amennyiben Vállalkozó bármely okból a jelen szerződésben foglaltaktól eltérően teljesít úgy 

kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: Hibás Teljesítési Kötbér). A 

Hibás Teljesítési Kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett minden megkezdett naptári 

napjára vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 1%-a, a hiba kijavításáig, de legfeljebb a teljes 

nettó vállalkozói díj 20 %-a. Amennyiben a Vállalkozó hibás teljesítése következtében a Hibás 

Teljesítési Kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő jogosult 

felmondani a szerződést, és meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Felmondás esetén 

Megrendelő és Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint 

elszámolni egymással 

 

6.8 Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján - olyan okból 

amelyért felelős, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése, a fenti 6.6 pont szerinti 

jelentős késedelme vagy hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó 

vállalkozói díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási 

Kötbér) köteles megfizetni és köteles a Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a 

Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, a polgári jog általános szabályai szerint. A 

Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe beszámítandó. 

 

6.9 Megrendelő fenti 6.6 – 6.8. pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a Megrendelő 

egyéb jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak 

korlátozásaként (ideértve többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem 

jelenti azt, hogy Megrendelő késedelmi kötbérigényéről lemondott volna. 

 

7.   ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ 

 

7.1  A Megrendelő a saját költségén a kivitelezési időtartam tekintetében az őt megillető, jelen 

Szerződésben meghatározott felügyeleti jogokat ellátó és kötelezettségeket végrehajtó 

személyt, mint építési műszaki ellenőrt köteles kijelölni. Az építési műszaki ellenőr a 

Megrendelőnek a Vállalkozóval a kivitelezési időtartam során a Vállalkozás koordinációjára 

irányulóan folytatandó kommunikáció céljából kijelölt kapcsolattartója, továbbá a 191/2009. 
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(IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzője. A koordinációval összefüggő 

ügyekben a műszaki ellenőr nyilatkozatai ennek megfelelően egyenértékűek a Megrendelő 

nyilatkozataival. A műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által az eltakarásra kerülő 

szerkezetek ellenőrzésének biztosításáról szóló értesítés építési naplóban történő rögzítésétől 

számított három munkanapon belül az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzését elvégezni és 

azt az építési naplóba bejegyezni. A műszaki ellenőr köteles továbbá a Munkálatokat 

folyamatosan ellenőrizni és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az egyes számlák alapját 

képező igazolásokat, teljesítési igazolást jóváhagyólag aláírni. 

 

Építési műszaki ellenőr: ……………………….. (képviseli: ………………...; email cím: 

………………….; tel.sz.: ………………..; kamarai szám: ………………; NÜJ szám: 

……………) 

 

7.2. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok 

kivitelezésének felügyeletére a Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt megbízni. 

Kivitelezési munka végzése esetén a felelős műszaki vezetőnek (vagy építésvezetőnek, mint 

helyettesének) mindig, folyamatosan az Építési Területen kell tartózkodnia és felügyelnie a 

Munkálatokat.  

 

Felelős műszaki vezető: ....................... (székhely: .......................; e-mail cím: ...................; 

tel.: ...................; kamarai szám: ..........................; NÜJ szám: ..............................) 

 

 

8.  VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE 
  

8.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, illetve az 

európai uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes 

tűzvédelmi, biztonsági és munkavédelmi előírásokat, illetve a jogszabályokban kiszabott 

díjakat megfizeti. A Vállalkozó vállalja, hogy a Létesítmény minősége megfelel mind a 

felhasznált építőanyagok, mind a szerkezet és mindezek kivitele szempontjából a 

Szerződésnek, a vonatkozó engedély(ek)nek, továbbá, hogy a Vállalkozó a vonatkozó magyar 

szabványok és előírások szerint, I. osztályú minőségben végzi a kivitelezést. A Vállalkozó az 

általa elvégzendő Munkálatok bármely részére vonatkozó minden egyes engedélyt (ideértve a 

Létesítmény vagy annak bármely része kivitelezéséhez és későbbi használatához a 8.2 - 8.5 

pontban foglaltakon túl esetlegesen szükséges minden további hatósági engedélyt is), 

jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül megszerez, figyelembe véve a berendezések 

és építőanyagok szállítási idejét, illetve a Munkálatok befejezéséhez szükséges időt. A 

Vállalkozó a Munkálatokat a jelen Szerződés rendelkezései szerint és a hasonló létesítmények 

fejlesztésével foglalkozó szakmai vállalkozóktól elvárható legjobb gyakorlatoknak 

megfelelően teljesíti. 

 

8.2. A bontási és építési hulladékokról a Vállalkozónak rendszeres nyilvántartást kell vezetnie, a 

munkálatok befejezését követően a bontási és az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a 

hulladék kezelők átvételi igazolásait át kell adni hiánytalanul a Megrendelő részére. Ez a 

teljesítési igazolás kiadásának előfeltétele. Ezek környezetvédelmi hatóság felé történő 

benyújtása a Megrendelő feladata. 

 

8.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, 

ideértve minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az a terven jelölésre 

került, vagy leírása megtörtént-e), mely a Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és 

Megrendelő jelen Szerződésben rögzített igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az 

eredménynek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, magyar szabványoknak, előírásoknak, 

irányelveknek és a Szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő rendeltetésszerű 

használatához, üzemeltetéséhez szükséges. 

 

8.4. Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet alapján fennálló kötelezettségei alól. 
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8.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi 

jogszabályi feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama 

alatt is eleget tesz ezen követelményeknek.  

 

8.6. A Vállalkozó a Munkálatok tervszerű összehangolására vonatkozóan részletes, heti 

organizációs tervet köteles készíteni a szerződéskötést követő 20 naptári napon belül. A 

Vállalkozó az egyes munkaszakaszok elkezdését megelőzően bejelenti a Megrendelőnek a 

tervezett Munkálatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkálatok előrehaladásáról.  

A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a 

Vállalkozó biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges 

mértékben. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyagok, gépek, 

berendezések minősége megfeleljen a gyártó országokban alkalmazott szabványok 

előírásainak úgy, hogy maradéktalanul kielégítse az élet-, vagyon-, egészség- és 

munkavédelmi előírásokat. A Vállalkozó minden, az Építési Területre szállított felszerelése 

kizárólag a Munkálatok elvégzésének és teljesítésének célját szolgálhatja. A Vállalkozó 

megfelelő óvintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerő egészségének és biztonságának 

védelme érdekében.  

 

8.7. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel 

összhangban jogosult és a Munkálatok teljesítésébe csak olyan személyeket von be, akik 

megfelelő képzettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a 

jogszabályi követelményeknek. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd  - a 

később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésén túl 

az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt veszt a szerződés 

teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt 

tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a 

szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.  

A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a 

szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.   

A Vállalkozó vállalja, hogy az alkalmassága igazolása körébe bevont és bemutatott, valamint a 

nyertes ajánlata értékelése körébe bevont erőforrásait, képességeit, szakmai kvalifikációt, 

tagságát, regisztrációját és egyéb jellemzőit, a Szerződés teljes hatálya alatt változatlan 

tartalommal fenntartja, ill. nyertes ajánlatának megfelelően Megrendelő rendelkezésére 

bocsátja. 

 

8.8. A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a 

Munkálatok elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, 

szállításáért, átvételéért, kirakodásáért és biztonságos tárolásáért.  

 

8.9. A Vállalkozó kötelezettségét képezi az Építési Területen a Vállalkozó vagy bármely 

alvállalkozó igényei szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatás rendelkezésre 

állásának biztosítása.  

 

8.10. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt elektronikus építési napló(ka)t vezetni a 191/2009. 

(IX.15.) Korm. rendelet szerint. Véleménykülönbség esetén a naplóból mindkét fél 

álláspontjának egyértelműen ki kell tűnnie. A helyszíni képviselők nincsenek feljogosítva a 

Szerződés módosítására, sem olyan egyezség megkötésére, amely a Szerződés rendelkezéseire 

befolyással van. 

Abban az esetben, ha a naplóbejegyzés a Szerződés esetleges módosítását (pénzügyi, határidő, 

stb.) vonná maga után, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a 

Vállalkozónak egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerződéstől eltérő teljesítésre kizárólag az 

egyeztetés eredményeként aláírt szerződésmódosítás jogosítja fel a Vállalkozót. 

Szerződésmódosítás hiányában pénzügyi- vagy határidő-módosítás nem hajtható végre. 
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8.11. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkálatokkal 

kapcsolatos kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, illetve 

harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeket a 

Vállalkozótól behajtani. Ez a rendelkezés a Szerződésben vagy jogszabályban előírt más 

jogkövetkezmények mellett is alkalmazandó. A Vállalkozó helyett jelen pont szerint elvégzett 

Munkálat teljesítése nem befolyásolja a határidőket, jótállást vagy szavatosságot, melyeket 

Vállalkozó jelen Szerződés vagy jogszabály alapján vállalt. 

 

8.12. A Vállalkozó a Többletmunkák - a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült azon 

munkákat is, melyek a kivitelezés szerződésszerű teljesítéséhez, illetve a rendeltetésszerű 

használathoz mindenképpen szükségesek - elvégzésére is köteles és a Többletmunkák 

elvégzése után a Vállalkozói Díjon felül külön díjazásra nem jogosult. Felek megállapodnak 

abban, hogy a Megrendelő nem téríti meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban 

felmerült olyan költségét sem, amely a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nem volt 

előrelátható. 

 

8.13. A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a 

helyszínen ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a Műszaki Dokumentáció és a jelen 

Szerződés rendelkezései alapján vizsgálja meg és értékeli. Megrendelő minden intézkedését, 

amelyet a teljesítés szerződés-szerűségének betartatásáért tesz, dokumentálni köteles. 

 

8.14. A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési 

Terület Megrendelő részére történő visszaadásáig. Vállalkozó haladéktalanul köteles 

tájékoztatni Megrendelőt minden kárt okozó körülményről, amely az Építési Területen az 

átadást követően keletkezik (pl.: vezeték átvágása, stb...). Ezen tájékoztatási kötelezettség 

elmaradásából adódó többletkárokért is Vállalkozó felel.   
 

8.15. A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni.  

 

8.16. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak 

következtében rónak ki, hogy Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen 

Szerződés szerinti vagy jogszabályi kötelezettségeinek. A vonatkozó engedélyek (amennyiben 

felmerül) előírásainak megsértéséből származó minden költségért vagy kárért is a Vállalkozó 

felel.  

 

8.17. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen vállalkozási szerződésben 

szabályozott kötelezettségeit megszegi, vagy elmulasztja és ennek következtében Megrendelő 

által kötött támogatói okirat alapján igazolt visszafizetési kötelezettség keletkezik; 

Megrendelő által megküldött igazoló dokumentumok (visszafizetésre kötelező döntés) alapján 

kártérítésként megtéríti Megrendelőnek a visszafizetendő támogatás és kamatainak összegét a 

Ptk. 6:522. § rendelkezései alapján. Fenti kötelezettség nem zárja ki az egyéb igények és 

kártérítési igény érvényesítését. 

 

8.18. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyára, teljesítésére az elektronikus 

közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKÁER) előírásai irányadóak, úgy minden ebből 

eredő kötelezettség a Vállalkozót terheli tekintettel arra, hogy ő lesz a termékek beszerzője, 

címzettje és a fuvarozás megszervezője, lebonyolítója. 

 

 

 

9.  JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, BIZTOSÍTÉK 

 

9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a végteljesítési 

igazolás kiállításának napjától számított …… hónap
1
 időtartamra (Jótállási Időszak) 

                                                           
1
 Nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre. 
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teljeskörű jótállást vállal azzal, hogy ez nem lehet rövidebb, mint a jogszabályokban 

kötelezően előírt jótállási idő (a jótállási idő 36 hónap kötelező jótállás és + …. hónap jótállás, 

amelyet a Vállalkozó az ajánlatában vállalt). A Vállalkozót a fenti jótállási kötelezettségen túl 

a jogszabályban rögzített szavatossági kötelezettségek is terhelik. 

 

9.2. Vállalkozó a jótállás mellett az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező 

alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes 

rendeletben maghatározott alkalmassági időhöz igazodó szavatossági időt vállal.  

 

9.3. Ha a Vállalkozó nem javítja ki, vagy nem kezdi el kijavítani a hibákat vagy károkat a 

műszakilag indokolt lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelő – a jótállási garancia 

lehívására vonatkozó jogát nem korlátozva – a Vállalkozó költségére és kockázatára maga 

végezheti el a munkát, vagy azt más vállalkozóval végeztetheti el, ami nem befolyásolja a 

Vállalkozó által vállalt jótállást.  

9. 4.     Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított egy éven belül, valamint a jótállási 

idő lejárta előtt 30 naptári nappal utó felülvizsgálatot tartanak. Az utó felülvizsgálatot 

Megrendelő készíti elő, melyre a Vállalkozót meg kell hívnia, 15 nappal annak megkezdése 

előtt, a hibajegyzék egyidejű csatolásával. A Felek ezen eljárásról jegyzőkönyvet kötelesek 

felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek a szemlén tett nyilatkozatait, 

továbbá a Vállalkozó által elismert hibák kiküszöbölésének határidejét. 

 

10.  BIZTOSÍTÉK 

 
10.1. Vállalkozó köteles a saját költségén biztosítékot nyújtani. Megrendelő a szerződés 

teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot (a 

továbbiakban: „Teljesítési Biztosíték”) köt ki. Vállalkozó a Biztosítékot a Kbt. 134. § (4) 

bekezdés a) pontja szerinti formában köteles rendelkezésre bocsátani, azzal, hogy a Vállalkozó 

az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Biztosítéknak azonban a Szerződésben 

foglalt időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Felek rögzítik, hogy 

a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a Biztosíték, rendelkezésre álló összege a Megrendelő 

követelésének kielégítésével csökken, Vállalkozónak nincs a Biztosítékokra vonatkozó 

feltöltési kötelezettsége.  

             A teljesítési biztosíték mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított nettó ajánlati ár 5 

%-a. A Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásakor köteles átutalni 

vagy rendelkezésre bocsátani a Megrendelő részére. Amennyiben a Vállalkozó a Teljesítési 

Biztosítékot legkésőbb a szerződés aláírásáig nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, úgy 

az Megrendelő elállhat a szerződéstől. 

 

A Teljesítési Biztosíték kedvezményezettjének saját hatáskörében joga van a Teljesítési 

Biztosíték felhasználására, amennyiben a Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít. 

 

A Teljesítési Biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az 

utolsó (rész)teljesítésre vonatkozó Teljesítésigazolás kiadásáig, abban az esetben is, ha a 

vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják.           

10.2.   Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott jótállási igények biztosítékaként jólteljesítési 

biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

            A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje a jótállási kötelezettségvállalás 

kezdő időpontja, mértéke az általános forgalmi adó nélkül számított nettó ajánlati ár 5 %-a. A 

jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak lejártáig rendelkezésre kell állnia a jótállási 

időszak kezdő napjától a jótállási időszak lejártáig. 
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A jólteljesítési biztosíték a Megrendelőt illeti meg, amennyiben a Vállalkozó jótállási 

kötelezettségeinek teljesítését elmulasztja, vagy nem szerződésszerűen, vagy nem a hatályos 

jogszabályokban rögzített módon teljesíti. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását 

Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesítheti. 

 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jótállási Időszak alatt a jótállás vagy szavatosság körébe 

eső hiba keletkezik, úgy a jótállásra jogosult megfelelő póthatáridő tűzésével felhívja a 

Vállalkozót a hiba kijavítására. Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik el, úgy a 

Jólteljesítési Biztosíték kedvezményezettje jogosult a hibát mással kijavíttatni és az ezzel 

kapcsolatos költségeket, valamint a felmerült károkat a Jólteljesítési Biztosíték terhére 

érvényesíteni.  

 

Kedvezményezett a Biztosítékot, csak a követelésének megfelelő összeg erejéig veheti 

igénybe. A Biztosíték nyújtása nem korlátozza a Vállalkozó kötelezettségeit a Biztosíték 

összegére vagy időtartamára.  

 

10.3. A 10.1. pont szerinti biztosíték célja a Megrendelő jelen Szerződésből fakadó, Vállalkozóval 

szembeni esetleges követeléseinek biztosítása. A Megrendelő jogosult követeléseit 

közvetlenül a biztosíték összegéből kielégíteni, ez azonban nem érinti a biztosíték összegén 

felüli követeléseit. 

 

 

11.  BIZTOSÍTÁS  
 

Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára legalább 95.000.000,- Ft összegű 

káreseményenkénti kártérítési limitű és 190.000.000,- Ft/év általános- és szolgáltatói, 

építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására, amelynek fedezeti hatálya 

kiterjed a Szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt. A 

Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor átadni a Megrendelő számára a biztosítási kötvényt és 

a feltételrendszert. A biztosítás Magyarországon bejegyzett vagy a határon átnyúló szolgáltatás 

keretében az MNB engedélyével rendelkező biztosítótársasággal kötendő. 

 

 

12. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

12.1. A jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírása után lép hatályba és a Felek Szerződésből 

eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. 

 

12.2. A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben 

a másik Fél a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és 

írásos felszólításra sem orvosolja. 

 

12.3. A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási 

jog is. A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti szolgáltatás egésze, valamint annak egy része 

vonatkozásban is elállhat a Szerződéstől. A Megrendelő a jelen pont szerint gyakorolt elállási 

jogát nem köteles indokolni és elállása miatt kizárólag az elvégzett munkák után járó meg nem 

fizetett Vállalkozói Díj megfizetésére korlátozódik a felelőssége.  

 

12.4. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-

ban foglaltaknak; vagy 
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c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis. 

d) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi; 

e) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, ellene csődeljárást (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdés 

h) pontjában foglaltakat) vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, végelszámolását 

határozza el, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, kifizetéseit beszünteti; 

f) a Vállalkozó vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő 

megítélése szerint a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését veszélyezteti; 

g) a Megrendelő érdekeit veszélyeztető vagy a jó hírnevét sértő esemény következik be; 

h) a Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest 25 naptári napot meghaladó késedelembe esik; 

i) a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti Megrendelő utasításait; 

j) a Vállalkozó tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerős 

elmarasztaló határozatot hoznak. 

k) a Vállalkozó felelősségbiztosítása a szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt 

mérték, vagy terjedelem alá csökken. 

l) munkaterület átadásától számított 30 naptári napon belül a kivitelezést nem kezdi meg vagy 

egyoldalúan felhagy a Létesítmény megvalósításával, illetve félreérthetetlenül kinyilvánítva 

olyan szándékot mutat, hogy a továbbiakban nem tesz eleget Szerződés szerinti 

kötelezettségeinek. 

 

12.5.   Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 

ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

12.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon –, ha Vállalkozó félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel, továbbá 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

 

12.7. Felmondás esetén Vállalkozó kártérítésre nem jogosult. 

 

 
13.  FELEK KÉPVISELETE 

 

13.1 A Megrendelő esetében a Megrendelő képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat 

a jelen Szerződéssel összefüggésben.  

 

13.2 A Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve az építési munkák minőségi és mennyiségi 

felülvizsgálatára a jelen szerződés 7.1 pontja szerinti műszaki ellenőrt foglalkoztat. 

 

13.3.  A kivitelezési munkák elvégzését kizárólag a Megrendelő nyilatkozattételre jogosult 

képviselője jogosult igazolni.  

 

13.4.  A Megrendelő – Szerződéssel és a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkálatok átvételével 

kapcsolatban – nyilatkozattételre jogosult képviselője: 

 

Név:  Szőke Zoltán polgármester 
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E-mail cím: szokez72@gmail.com 

Telefon: 06-42-520-500 

 

Megrendelő kapcsolattartója: 

Neve:  Szabó Dalma 

E-mail cím: szabo.dalma@tiszater.hu 

Telefon:  +36 30-343 3816 

 

A Kivitelező nyilatkozattételre jogosult képviselője: 

Név:  … 

Telefon: … 

E-mail:  … 

 

A Kivitelező kapcsolattartója: 

Név:  … 

Telefon: … 

E-mail:  … 

 

13.5.  A fenti képviselők és vezetők személyében bekövetkezett változásokról a Felek egymást 

írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul 

kötelesek értesíteni. 

 

 

14.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

14.1.     Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 

 

14.2 Felek alkalmazzák a Kbt. 131. § és 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit. 

 

14.3.    Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része 

érvénytelen, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés 

többi részét, amelyek továbbra is megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a Felek 

az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg a jelen Szerződést 

 

14.4.    Joglemondás 

A Felek jelen Szerződés bármely rendelkezésének teljesítéséről való lemondása csak akkor 

tekintendő hatályosnak, ha írásban, az adott Fél által szabályszerűen, a módosítások 

aláírásával megegyező módon aláírva történik. Az adott Fél jelen Szerződés valamely 

meghatározott rendelkezésének teljesítéséről való lemondása nem tekintendő az adott 

rendelkezés jövőbeli teljesítéséről vagy a Szerződés bármely más rendelkezésének a 

teljesítéséről való lemondásnak. A Szerződésből fakadó valamely jog gyakorlásának 

valamelyik Fél általi elmulasztása vagy késedelme nem minősül az arról való lemondásnak, és 

a Szerződésből fakadó valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki annak 

későbbi gyakorlását. 

 

14.5.    Bírósági kikötés 

A Felek a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáikra (hatáskörtől és 

pertárgyértéktől függően) kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét. 

 

14.6.    Titoktartás 

A Felek kötelesek titkosan kezelni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal 

összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, amelyet 

még nem hoztak nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a másik Féllel 

kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos 

megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek 

mailto:szabo.dalma@tiszater.hu
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gondoskodnak továbbá arról, hogy személyzetük, tanácsadójuk és a velük szerződéses 

kapcsolatban álló egyéb felek ezt a titoktartási kötelezettséget az adott Féllel fennálló 

jogviszonyuk ideje alatt és annak megszűnését követően betartsák. 

 

14.8.    Adatvédelem, átláthatóság 

Megrendelő (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja a Vállalkozót, 

hogy jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében 

(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak 

megfelelően jár el. Adatkezelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződésben rögzített 

adataikat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi 

kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a 

kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik. Az 

adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattárazási ideig 

tárolhatók. A Vállalkozónak joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá vonatkozó 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával 

hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adataikat a 

fent említettek szerint kezelje. 

Megrendelő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről szóló nyilatkozat a 

szerződés mellékletét képezi. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés …. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről szóló nyilatkozat a 

szerződés mellékletét képezi. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés fennállása 

alatt e téren változás következik be, azt kötelező haladéktalanul a Megrendelő felé jelezni.  

Vállalkozó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság 

jogképes, bejegyzett és az ajánlatban benyújtott adataiban változás nem történt, és a jelen 

szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik. 

 

14.9.     A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása vagy módosulása kizárólag írásban, a Kbt. 

141. §, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezéseivel összhangban történhet. 

 

Mellékletek: 

 1. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok 

2. melléklet: Vállalkozó ajánlata, A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók listája, valamint a 

Vállalkozó nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvállalkozók nem állnak 

kizáró okok hatálya alatt 

3. melléklet: Biztosítási kötvény 

4. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 

Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási szerződésben foglaltakat elolvasták, megértették, és mint a 

szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták 5 eredeti 

példányban. 

 

Kelt: Tiszavasvári, 2022. ……………………. 

 

 

_________________________________ 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 

Szőke Zoltán polgármester 

Megrendelő 

_________________________________ 

…………………………. 

…… ügyvezető 

Vállalkozó 
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés a TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú 

„Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat 

megvalósítása érdekében belterületbe vonásról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

233/2022. (VIII.30.) Kt. számú  

határozata 
 

A TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 azonosítószámú „Zöld városközpont kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázat megvalósítása 

érdekében belterületbe vonás 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában 

lévő 0358/176, a 0358/152 és a 0355/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe legyenek vonva.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy rendelje meg a földmérőtől a belterületbe vonáshoz 

szükséges dokumentációk elkészítését (vázrajzot, helyszínrajzot, stb.)  

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a fedezet biztosítására két ülés között saját hatáskörű 

döntésben biztosítsa a szükséges kiadási előirányzatot.  

 

       

Határidő:  azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés a TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú 

„Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat 

Támogatási szerződésének 2. módosításának utólagos elfogadásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Kovács Edina köztisztviselő 

 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

234/2022. (VIII.30.) Kt. számú  

határozata 
 

 

A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 azonosítószámú „Iparterület kialakítása 

Tiszavasváriban” című pályázat Támogatási Szerződésének  

2. módosításának utólagos elfogadásáról 

 

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Elfogadja a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 

Hatóság, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő szervezet által IKT-2016-615-I1-

00000924/0000111 iktatószámon kiállított Támogatási Szerződés 2. számú módosítását az 

„Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” cél érdekében a határozat 1. mellékletében foglalt 

tartalommal. 

 

       

Határidő:  azonnal  Felelős: Szőke Zoltán polgármester 
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234/2022. (VIII.30.) Kt. sz. határozat 1. melléklete 
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Tárgy (9.np.): Előterjesztés az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című 

EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható 

lakhatási támogatások igénylésének újbóli pályázati felhívásáról 

Előadó:  Szőke Zoltán polgármester  

Témafelelős: Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő 

 
 

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán 

polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

235/2022. (VIII.30.) Kt. sz. 

határozata 

 

Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú 

pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének pályázati felhívása 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

I. Elfogadja a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásáról szóló 6/2022.(IV.30.) 

számú rendelethez készült a határozat 1. számú mellékletét képező lakhatási 

támogatásra kiírt pályázati felhívást, mely az Esély és Otthon – Mindkettő 

lehetséges! című EFOP-1.2.1-16-2017-00009 kódszámú pályázatból kerül 

finanszírozásra.  

 

II. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a lakhatási támogatások pályázati 

felhívásának honlapon történő közzétételéről. 

 

 

 

Határidő: azonnal                    Felelős: Szőke Zoltán polgármester 

 



82 

 



83 

 



84 

 



85 

 



86 

 



87 

 



88 

 



89 

 



90 

 



91 

 



92 

 



93 

 



94 

 



95 

 



96 

 

Tárgy (10.np.): Egyebek 

 

Egyebek napirendi pontban kérdés, felvetés nem hangzott el. 

 

 

 
 

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a rendkívüli nyílt ülést Szőke Zoltán 

polgármester bezárta.  

 

 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 Szőke Zoltán Dr. Kórik Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 
 

 

 


